Załącznik 1 do Regulaminu

Oświadczenie osoby niepełnosprawnej ubiegającej się o pomoc
Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami
WSE w Białymstoku
DANE OSOBOWE
Imię

Nazwisko

Nr PESEL

Telefon

Adres e-mail

Status prawny



Pracownik WSE………………………



Student WSE………………………….

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRACOWNIKA
Stanowisko/ funkcja

Nazwa jednostki
dydaktycznej/
administracyjnej
INFORMACJE DOTYCZĄCE STUDENTA
Nr indeksu/albumu
Kierunek i rok studiów

Rodzaj studiów
(zaznaczyć znakiem
„X”)

Forma studiów
(zaznaczyć znakiem
„X”)

Studia pierwszego stopnia ……………………



Studia drugiego stopnia ……………………….



Studia podyplomowe …………………………...



Studia stacjonarne (dzienne) ………………....



Studia niestacjonarne (zaoczne) …………….

INFORMACJE DOTYCZĄCE NIEPENOSPRAWNOŚCI/ CHOROBY
Stopień



znaczny ………………………………….

niepełnosprawności



umiarkowany …………………………...

(zaznaczyć znakiem „X”



lekki ………………………………………



brak orzeczonego stopnia ……………

właściwy stopień
niepełnosprawności
orzeczony przez komisję
lekarską)

Rodzaj choroby/ schorzenia/ schorzenia specjalnego

Inne problemy zdrowotne

□



□
□

□

□

Występujące problemy w pracy/ studiowaniu

Oczekiwany rodzaj pomocy

Sposób/ forma oczekiwanej pomocy/ załatwienia sprawy

__________________________________________
/ Podpis /

/ Data /

Klauzula informacyjna dla osób z niepełnosprawnościami
w sprawie przetwarzania danych osobowych
przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Białymstoku
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 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) – dalej RODO, przedstawiamy następujące informacje:

1. Administrator danych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Wyższa Szkoła
Ekonomiczna w Białymstoku, zwana dalej WSE, reprezentowana przez
Rektora, z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 14/315-703 Białystok.
2. Inspektor Ochrony Danych
W Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku powołany jest Inspektor
ochrony danych (IOD), z którem można skontaktować się za pośrednictwem
poczty elektronicznej: iod@wse.edu.pl.
3. Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia pomocy
przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych i stwarzanie osobom z
niepełnosprawnościami warunków pełnego udziału w procesie przyjmowania
na uczelnię w celu odbywania kształcenia, kształceniu i prowadzeniu
działalności naukowej. Dokumentacja, którą Państwo przedstawiają jest
podstawą do korzystania ze wszystkich form wsparcia, które oferuje Biuro ds.
Osób Niepełnosprawnych kandydatom, studentom i pracownikom WSE z
niepełnosprawnościami oraz trudnościami zdrowotnymi.
Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia
obowiązków prawnych, jakie spoczywają na WSE w Białymstoku w związku z
realizacją zadań określonych m.in. w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn.
zm.), wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych oraz wewnętrznych
aktów wykonawczych obowiązujących na WSE w Białymstoku, jak również z

Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych sporządzonej w dniu 13
grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169) (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
4. Zgoda osoby, której dane dotyczą
Wszystkie inne Państwa dane osobowe, które nie są wymagane do
powyższych celów, mogą być przetwarzane na podstawie odrębnie wyrażonej
przez Państwo zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Podstawę przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych (dane
dotyczące zdrowia) stanowi art. 9 ust 2. lit. a RODO – zgoda na przetwarzanie
szczególnych kategorii danych osobowych. Zgodę można wycofać w każdym
czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
5. Okres przechowywania danych osobowych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez czas
niezbędny dla osiągnięcia i zapewnienia niezbędnego wsparcia przez Biuro
ds. Osób Niepełnosprawnych, a w przypadku przyjęcia na studia przez czas
realizowania studiów lub do momentu odwołania zgody. Następnie zostaną
zarchiwizowane zgodnie z obowiązującym prawem i wewnętrznymi
procedurami.
6. Odbiorcy Państwa danych
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mają prawo być:


Pracownicy WSE w Białymstoku



Inne podmioty/ organy uprawnione do otrzymywania Pana/Pani danych
osobowych na podstawie przepisów prawa

7. Prawa związane z przetwarzaniem
W zależności od postawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
posiada pan prawo do:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii danych;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania
(poprawienia) danych osobowych;
c) prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na
warunkach określonych w art. 17 RODO,
d) prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i
na warunkach określonych w art. 18 RODO,

e) prawo do przenoszenia danych osobowych – przysługuje w ramach
przesłanek i na warunkach określonych w art. 20 RODO,
f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – przysługuje w
ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO,
g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych).

KLAUZULA ZGODY

Prosimy o zaznaczenie w kratce:
Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dotyczącą
przetwarzania danych osobowych w celach wskazanych w klauzuli przez Wyższą
Szkołę Ekonomiczną w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 14/3, 15-703 Białystok.
Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych w celach wskazanych w klauzuli przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną w
Białymstoku, ul. Zwycięstwa 14/3, 15-703 Białystok.

Białystok, dnia ………………………..…......... ..……………………………......………
(czytelny podpis osoby)

