
OŚWIADCZENIE 

Zgodnie z przepisami 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) oświadczam, iż: 

1. Dobrowolnie podałem/-am swoje dane osobowe oraz dobrowolnie wyraziłem/-am zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych; 

2. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a o tym, że:  
a. Administratorem danych osobowych jest Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie (MANS),  

ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa; 
b. moje dane osobowe przetwarzane będą dla celów postępowania rekrutacyjnego zakwaterowania w Domu Studenta 

MANS, a w przypadku uzyskania zgody na zakwaterowanie w celu dokumentowania przebiegu zamieszkiwania w Domu 
Studenta i rozliczeń finansowych z MANS, a także  wykorzystywania do celów statutowych, archiwalnych, statystycznych, 
zgodnie art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 9 ust.1 lit. I** ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych; 

c. moje dane osobowe mogą być przetwarzane, w zależności od udzielenia przeze mnie zgody, również w celach 
informacyjnych lub marketingowych na podstawie wyrażonej przeze mnie w sposób świadomy i dobrowolny zgody, a 
brak podania wskazanych danych uniemożliwi mi odpowiednio otrzymywanie od MANS newslettera lub informacji 
marketingowych podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane; 

d. dane będą udostępniane wyłącznie tym podmiotom zewnętrznym, które posiadają ustawowe prawo do ich 
przetwarzania i tylko w przypadkach określonych obowiązującym prawem ,a także podmiotom, z którymi uczelnia 
posiada zawarte umowy powierzenia danych w zakresie utrzymania systemu informatycznego Uczelni; 

e. mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie poprzez wysłanie wiadomości e-mail w formie pdf opatrzonej podpisem 
kwalifikowanym na adres rodo-mans@mans.org.pl lub poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w siedzibie MANS.  
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody 
udzielonej przed jej wycofaniem; 

f. moje dane osobowe przetwarzane dla celów realizacji przepisów będą przechowywane przez wymagany prawem okres 
czasu; 

g. moje dane osobowe przetwarzane w celach informacyjnych lub marketingowych lub dostępu do portalu Wirtualna 
Uczelnia będą przechowywane do momentu cofnięcia przeze mnie zgody, przy czym nie dłużej niż przez okres 5 lat od 
momentu jej udzielenia.  

h. mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: 
prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także 
przeniesienia danych; 

i. kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie 
możliwy jest pod  adresem email  iod@mans.org.pl  

j. moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu; 
k. moje dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż ten, dla którego je zebrano; 
l. moje dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej; 
m. przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

...........................................   ........................................................ 
    MIEJSCOWOŚĆ I DATA PODPIS * 

 

 

W przypadku, gdy Kandydat jest osobą niepełnoletnią wymagana jest podpis opiekuna prawnego.  

 

 

...........................................   ........................................................ 
    MIEJSCOWOŚĆ I DATA PODPIS OPIEKUNA PRAWNEGO  * 
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OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE ADRESU E-MAIL  

ORAZ NUMERU TELEFONU W CELACH INFORMACYJNYCH 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail oraz numeru telefonu przez Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych 
w Warszawie w celach informacyjnych MANS  zgodnie  z przepisami o ochronie danych osobowych. 

 

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

    MIEJSCOWOŚĆ I DATA PODPIS * 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z REGULAMINEM DOMU STUDENTA  

ORAZ ZARZĄDZENIEM KANCLERZA NR 16/04/2022 Z DN.29.04.2022 

 

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

    MIEJSCOWOŚĆ I DATA     PODPIS* 

 

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ z Zasady zakwaterowania w Domu Studenta 

 na rok ak. 2022/2023 ( 01.10.2022 – 30.09.2023) 

 

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

    MIEJSCOWOŚĆ I DATA     PODPIS* 

 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE ADRESU E-MAIL ORAZ NUMERU TELEFONU W CELACH MARKETINGOWYCH 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie w celach 
marketingu produktów i usług MANS (newsletter MANS) zgodnie z przepisami 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 oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną.. 

 

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

    MIEJSCOWOŚĆ I DATA PODPIS * 

  

 

 


