FORMULARZ REJESTRACYJNY

Imię/imiona:……………………………………………………………………………………
Nazwisko:………………………………………………………………………………………
Prosimy o zapis zgodny ze wskazanym dokumentem tożsamości.
Data urodzenia (dzień, miesiąc, rok): ………………………………………………………….
Płeć (kobieta / mężczyzna): …………………………………………………………………..
DANE KONTAKTOWE
Adres do korespondencji: ………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
E-mail: …………………………………………………………………………………………
Uwagi dla osób o specjalnych potrzebach:..........................…………………………………....
…………………………………………………………………………………………………..
Wybrany poziom egzaminu z języka polskiego:
GRUPY DOSTOSOWANE DO POTRZEB DZIECI I MŁODZIEŻY
● B1
● B2
GRUPY DOSTOSOWANE DO POTRZEB OSÓB DOROSŁYCH
● B1
● B2
● C1
● C2
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z egzaminem z języka
polskiego jako obcego.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (Dz.Urz. UE L 119, s. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „RODO” informujemy że:
1.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku organizacją egzaminu z języka polskiego jako obcego jest
Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, ul. Książąt Lubomirskich 6, 37-700 Przemyśl, e-mail:
rektorat@pwsw.pl
, tel.16 735 51 02.

2.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych
przez Administratora Danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem
poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres e-mail: iod@pwsw.pllub listownie na adres wskazany w pkt. 1.

3.

Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia Państwu przystąpienia do państwowego egzaminu certyfikatowego z
języka polskiego jako obcego w tym jego organizacji, przeprowadzenia, dokonania oceny prac egzaminacyjnych.

4.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
a.

art. 6 ust. 1 lit. b RODO - w celu organizacji egzaminu i przeprowadzenia egzaminu,

b.

art. 6 ust. 1 lit. c RODO - w celach rachunkowych i archiwizacyjnych w związku wypełnieniem obowiązku prawnego
ciążącego na Administratorze,

c.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO - w celu windykacji należności i/lub dochodzenia roszczeń jako prawnie uzasadniony interes
Administratora

w związku z ustawą z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1480) oraz rozporządzeniem
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego (t.j.
Dz.U. z 2018 r. poz. 1386).
5.

Administrator będzie przetwarzał Państwa dane w zakresie: imion, nazwisk, daty urodzenia, płci, adresu do korespondencji,
adresu poczty elektronicznej, informację o specjalnych potrzebach podczas przeprowadzenia egzaminu, wyników egzaminu
ponadto w związku z dokonywaniem przez Państwo opłat Administrator może przetwarzać dane dot. adresu, nr konta
bankowego (dane uzyskane od 
ING Banku Śląskiego S.A. obsługującego konto wskazane do przelewów)

6.

Odbiorcy danych osobowych.
Odbiorcami Państwa danych osobowych w przypadkach szczególnych mogą być podmioty uprawnione na podstawie
przepisów prawa jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty
prowadzące działalność pocztową lub kurierską. Administrator przekaże Państwa dane do elektronicznej bazy prowadzonej
przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

7.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
Administrator nie planuje przekazywać Państwa danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów
innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein) lub do organizacji międzynarodowych mających
siedzibę w państwie trzecim.

8.

Czas, przez który dane osobowe będą przetwarzane.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do zorganizowania, przeprowadzenia, dokonania oceny prac
egzaminacyjnych, dokonania rozliczeń finansowych oraz archiwizacji w okresach wskazanych w przepisach prawa. Państwa
dane przetwarzane w elektronicznej bazie prowadzonej przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości
Języka Polskiego jako Obcego będą przetwarzane odpowiednio:
- dane, o których mowa w art. 11g ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim dotyczące osób, które
przystąpiły do egzaminu i nie uzyskały certyfikatu, będą brakowane po upływie 2 lat od egzaminu,
- dane, o których mowa w art. 11g ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim dotyczące osób, które
przystąpiły do egzaminu i uzyskały certyfikat, będą usuwane po upływie 25 lat od egzaminu,
- dane, o których mowa w art. 11g ust. 3 pkt 1, 4 i 5 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim dotyczące osób,
które przystąpiły do egzaminu i nie uzyskały certyfikatu, będą usuwane po upływie 3 miesięcy od egzaminu,
- dane dotyczące osób, które zrezygnowały z przystąpienia do egzaminu, będą niezwłocznie usuwane,
Dane dotyczące rachunku bankowego przez okres niezbędny do dokonania stosownych rozliczeń.
Formularze rejestracyjne będziemy przechowywać przez okres niezbędny do rozpatrzenia ewentualnych wniosków
dotyczących błędów w certyfikatach.

9.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, przysługują Państwu następujące uprawnienia:
1)

prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

2)

prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub
niekompletne;

3)

prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4)

prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

W przypadku skorzystania z powyższych praw prosimy o przesłanie stosownego żądania do Administratora Danych osobowych
na adres podany na wstępie, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych".

10.

Podanie przez

Państwa danych

osobowych

w

zakresie niezbędnym do realizacji ww. czynności przetwarzania jest

dobrowolne, jednak niezbędne w celu rozpatrzenia zgłoszenia do przystąpienia do egzaminu z języka polskiego jako
obcego. Niepodanie wymaganych danych będzie skutkowało odmową rejestracji zamiaru przystąpienia do egzaminu.
11.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą poddane profilowaniu.

DATA
……………………………….

PODPIS
……………………………….

