
ZAŁĄCZNIK NR  14 DO REGULAMINU PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW 
WYŻSZEJ SZKOŁY SPOŁECZNO-PRZYRODNICZEJ IM. WINCENTEGO POLA W LUBLINIE

ANNEX NO. 14 TO THE REGULATIONS FOR THE GRANTING OF MATERIAL ASSISTANCE TO STUDENTS OF VINCENT POL UNIVERSITY

OŚWIADCZENIE STUDENTA   /     STUDENT'S DECLARATION

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016  r.  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), Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 przyjmuję do wiadomości, że:
In accordance with Article 13 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of
27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the
free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation), Official
Journal of the European Union L No. 119, p. 1, I acknowledge that:

- Administratorem danych przetwarzanych w związku z udzielaniem pomocy materialnej studentom jest
Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie, 20-816 Lublin ul. Choiny 2

- W Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej w Lublinie powołano Inspektora Ochrony Danych, p. 
Bartosza Dzwonnika, adres email: iod@wssp.edu.pl tel.81 740-72-40 w.38

- Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia pomocy materialnej.
- Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem 

okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych.
- Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 86 i art.359 ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o 

szkolnictwie wyższym
- Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania dostępu do danych osobowych oraz ich
- sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia skargi do organu 

nadzorczego.
- Realizacja zadań w zakresie udzielania pomocy materialnej znajduje podstawę w ustawie z dnia 20 

lipca 2018 r. –Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. z 2018 r.poz.1668 ). Osoba, której dane 
dotyczą jest zobowiązana do podania tychże danych, gdy ubiega się o udzielenie pomocy materialnej.

- The administrator of data processed in connection with providing material assistance to students is 
Vincent Pol University in Lublin, Choiny 2, 20-816 Lublin, Poland

- The Data Protection Inspector, Mr. Bartosz Dzwonnik, has been appointed at Vincent Pol University 
in Lublin, email address: iod@wssp.edu.pl tel. 81 740-72-40 ext. 38

- Personal data will be processed to provide material assistance.
- Personal data will be processed for the period necessary to implement the above-mentioned purpose, 

including storage periods specified in separate provisions.
- The legal basis for data processing is Article 86 and Article 359 of the Act of 20 July 2018 Law on 

Higher Education
- The data subject has the right to request access to personal data and their rectifying or limiting the 

processing of personal data, as well as submitting a complaint to the supervisory authority.
- The implementation of tasks in the field of providing material assistance is based on the Act of 20 July 

2018 - Law on Higher Education (Polish Journal of Laws of 2018, item 1668). The data subject is 
required to provide such data when applying for material assistance.

miejscowość, data                                                                                       czytelny podpis studenta
place, date                                                                                                    student’s legible signature


