Wniosek
o przyjęcie na Podyplomowe Studia Pedagogiczne
w Akademii Muzycznej w Krakowie w roku akademickim 2020/2021
Ja, (imię, nazwisko) …………………………………………………………………………………………………………………………..…
(adres) .………………………………………………………………………………………………….…………………………………..……
Nazwa i rok ukończenia uczelni wyższej (PRK 6 lub PRK 7)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
Kierunek/specjalność …...………………………………………………………………………………………………………………………
Numer telefonu i adres email ..………………………………………………………………………………………………………………...

Potwierdzam prawidłowość danych zawartych we wniosku

Data:

Podpis:

Załącznik do wniosku:
Zdjęcie w formie cyfrowej o minimalnej rozdzielczości około 300 DPI.
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA PODYPLOMOWE STUDIA PEDAGOGICZNE PROWADZONE
W AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) informujemy, że:
1. administratorem danych osobowych jest Akademia Muzyczna w Krakowie z siedzibą przy ul. Świętego Tomasza 43, 31-027
Kraków, reprezentowana przez Rektora;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych w Akademii Muzycznej w Krakowie możliwy jest pod adresem e-mail:
rodo@amuz.krakow.pl;
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i udokumentowania procesu rekrutacji na studia I i II stopnia;
4. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz na podstawie:
•
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.),
•
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351, z późn. zm.),
•
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. z 2018 r. poz.
1861),
5. dane osobowe będą przechowywane:
a) w przypadku osób nieprzyjętych na studia – 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji,
b) w przypadku osób przyjętych na studia – 50 lat,
6. osoba, której dane dotyczą, posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
7. podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie wymienionych w pkt 4 aktów prawnych, a osoba, której dane dotyczą
jest zobowiązana do ich podania na etapie rekrutacji – niepodanie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w rekrutacji;
8. przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
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