
załącznik do 

Regulaminu Programu „Zmieniam Świat”  

dla osób podejmujących studia  

w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym  

w roku akademickim 2020/2021 

 

 

Formularz zgłoszeniowy – Program „Zmieniam Świat” 

 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………….............................………………………………………. 

 

Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………………………………............................…………… 

 

Numer telefonu: ………………………………………………………………………………………………..……………………............................. 

 

Adres email: ………………………………………………………………………………………………….………………………............................... 

 

Uzasadnienie: 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………….................................................... 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………….................................................... 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………….................................................... 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………….................................................... 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………….................................................... 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………….................................................... 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………….................................................... 

 

 

..............................................................                            ................................................... 

(miejscowość i data)                                                                           (czytelny podpis) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Oświadczenie  

 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Programu „Zmieniam Świat” dla osób podejmujących studia na SWPS 

Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w roku akademickim 2020/2021, akceptuję jego treść i zobowiązuję się 

przestrzegać postanowień w nim zawartych. 

 

 

..............................................................                ................................................... 

 (miejscowość i data)   (podpis Uczestnika) 

 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

 

Tożsamość administratora i dane kontaktowe 

• Administratorem w odniesieniu do danych osobowych Uczestników jest SWPS Uniwersytet 

Humanistycznospołeczny (Uniwersytet SWPS) z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Chodakowska 19/31, 03-815 

Warszawa. 

• Z administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail: rekrutacja@swps.edu.pl lub pisemnie na adres 

siedziby Uniwersytetu z dopiskiem „Zmieniam Świat”. 

Inspektor ochrony danych 

• Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (dalej: „IOD”), z którym można się skontaktować poprzez e-

mail iod@swps.edu.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora z dopiskiem „IOD”. Z IOD możesz się 

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania 

z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

 

Cele i okres przetwarzania 

• Dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a) przeprowadzenia Programu „Zmieniam Świat” zgodnie z postanowieniami jego regulaminu; podstawą prawną 

przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Uniwersytetu SWPS (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych [dalej: „RODO”]). Prawnie uzasadnionym interesem Uniwersytetu SWPS 

jest przeprowadzenie programu zgodnie z postanowieniami jego regulaminu; 

b) w odniesieniu do danych osobowych laureata – w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa 

podatkowego; podstawą prawną przetwarzania jest (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

c) obrony przed ewentualnymi roszczeniami; podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes 

Uniwersytetu SWPS (art. 6 ust. 1 lit. f dalej: „RODO”). Prawnie uzasadnionym interesem Uniwersytetu SWPS 

jest obrona przed ewentualnymi roszczeniami. 

• Twoje dane osobowe będą przetwarzane do 31 stycznia 2021 roku.  Po upływie tego czasu dane mogą być 

przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa. 

Kto będzie przetwarzał Twoje dane 

• Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez pracowników i współpracowników Uniwersytetu SWPS 

zaangażowanych w przeprowadzenie programu. 

• Dane osobowe laureatów mogą zostać rozpowszechnione w zakresie i na sposób określony w regulaminie. 

W związku z tym będzie się z nimi mógł zapoznać bliżej nieograniczony krąg osób. 

• Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Uniwersytetu SWPS, w szczególności 

podmiotom świadczącym usługi informatyczne (w tym oferującym narzędzia z pakietu GSuite for Education), usługi 

przechowywania i niszczenia dokumentacji czy usługi kurierskie lub pocztowe. 

 



Prawa, które Ci przysługują 

• Masz prawo żądania: dostępu do danych, ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, 

ich przenoszenia a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z 

Twoją szczególną sytuacją dla celów związanych z prawnie uzasadnionym interesem administratora. 

• W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody, masz prawo do jej wycofania 

w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

• Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce: 

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

 

Dodatkowe informacje 

• Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem regulaminowym uczestnictwa 

w programie. Ewentualne konsekwencje niepodania danych to brak możliwości uczestnictwa w programie. 

• Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym poprzez profilowanie, na podstawie 

Twoich danych osobowych. 

 


