
 

 
 

ZAWIADOMIENIE 
 

Komendant - Rektor 
Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie  

zawiadamia, że 
 

w dniu 13 kwietnia 2022 r. o godz. 11.00.     
w Szczytnie odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 

mgr. Grzegorza CISKA 

 
Tytuł rozprawy: 

Przygotowanie zawodowe policjantów  
do służby na obszarach wodnych w Polsce 

 
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w trybie zdalnym przy użyciu urządzeń 

technicznych umożliwiających jej przeprowadzenie na odległość  
z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku 

 
Promotor:    prof. dr hab. Ryszard JAKUBCZAK  
Promotor Pomocniczy:  dr hab. Oksana TELAK 
Recenzenci:     prof. dr hab. inż. Jarosław WOŁEJSZO 

    prof. dr hab. inż. Tadeusz SZCZUREK  

           

     Komendant - Rektor 
     Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie 
 
 

             insp. dr hab. Iwona Klonowska, prof. WSPol     
       

 
 

Dysertacja jest wyłożona do wglądu w czytelni Biblioteki Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w godzinach jej otwarcia. 
Streszczenie rozprawy oraz recenzje znajdują się na stronie: 

https://www.wspol.edu.pl/g/postepowania-awansowe/doktoraty/obrony-rozpraw  
oraz w BIP: 

http://bip.szczytno.wsp.policja.gov.pl/WSP/przewody-doktorskie  
 

1) Osoby zainteresowane wzięciem udziału w trybie zdalnym w obronie rozprawy doktorskiej Pana mgr. Grzegorza CISKA 

są proszone o zgłoszenie drogą mailową na m.soliwoda@wspol.edu.pl chęci uczestnictwa wraz z podaniem adresu e-mail  

i numeru kontaktowego, w terminie 2 dni przed dniem wyznaczonego terminu obrony (ze względów organizacyjnych),  

tj. do 11.04.2022 r.; 

2) Wszystkie osoby uczestniczące w trybie zdalnym w publicznej obronie rozprawy doktorskiej Pana mgr. Grzegorza CISKA  

(w tym komisja doktorska i kandydat do nadania stopnia naukowego doktora), proszone są o zapoznanie  

się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych w trakcie obrony rozprawy doktorskiej.  

KOMENDANT-REKTOR 

WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI W SZCZYTNIE 

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111, 12-100 Szczytno 

e-mail: rektor@wspol.edu.pl tel. 47 733 5100, fax 47 733 5675 
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Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  

w trakcie obrony rozprawy doktorskiej  

 

Zgodnie z art. 13 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej 

zwane RODO) informujemy Państwa, że: 

1. administratorem Państwa danych osobowych jest Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie  

z siedzibą przy  ul. Marszałka  Józefa Piłsudskiego 111, 12-100 Szczytno; 

2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych WSPol jest możliwy przy użyciu poczty elektronicznej 

– adres e-mail iod.odo.wspol@wspol.edu.pl lub listownie - adres korespondencyjny ul. Marszałka  

Józefa Piłsudskiego 111, 12-100 Szczytno;      

➢ do IOD w WSPol należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa 

danych osobowych przez WSPol;  

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usługi edukacyjnej przez WSPol 

w tym przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej z możliwością wzięcia w niej udziału 

online lub osobiście, na podstawie ustawy z dnia  20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 574), zatwierdzonego przez Państwowego Inspektora 

Sanitarnego MSWiA na obszarze woj. warmińsko-mazurskiego algorytmu/procedury dotyczącej 

organizacji publicznej obrony rozprawy doktorskiej  w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie  

w ogłoszonym stanie epidemii oraz  art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

4. dane osobowe uczestników obrony rozprawy doktorskiej transmitowanej w celu umożliwienia 

wzięcia udziału w niej uczestnikom w trybie online przetwarzane będą w systemie WEBEX 

CISCO MEETING administrowanym przez Komendanta Głównego Policji z up. Komendanta-

Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie; 

5. odbiorcami Państwa danych osobowych w sytuacji transmitowania obrony rozprawy doktorskiej 

mogą być firmy świadczące usługi wsparcia dla rozwiązań teleinformatycznych dla systemu 

WEBEX CISCO MEETING na podstawie stosownych umów oraz podmioty uprawnione  

do uzyskania Państwa danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa; 

6. jeśli obrona rozprawy doktorskiej będzie transmitowana w celu umożliwienia wzięcia  

w niej udziału w trybie online innym uczestnikom, informujemy, że Wyższa Szkoła Policji  

w Szczytnie zastrzega sobie możliwość jej rejestrowania do ewentualnych celów dowodowych 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora 

polegającego na konieczności przetwarzania danych osobowych ww. osób dla celów 

polegających na konieczności ustalania, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi 

roszczeniami, a także dla celów zabezpieczenia dostępu do danych osobowych i innych 

informacji poufnych. 

Nagranie z przebiegu obrony rozprawy doktorskiej przeprowadzonej w trybie zdalnym 

przechowywane będzie w teczce akt osobowych doktoranta zapisane na płycie CD  

lub na innym nośniku elektronicznym. Nagranie będzie przechowywane nie krócej niż trzy 

miesiące i nie dłużej niż rok od daty obrony, chyba że wystąpią obiektywne przesłanki  

do dalszego przechowywania lub do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.  

Państwa udział w obronie rozprawy doktorskiej przeprowadzonej w trybie zdalnym będzie 

traktowany jako wyrażenie zgody na nagrywanie przebiegu obrony rozprawy doktorskiej 

przeprowadzonej w trybie zdalnym z Państwa udziałem, w tym rejestrowanie Państwa wizerunku;  

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku  

z udziałem w obronie rozprawy doktorskiej przeprowadzonej w trybie zdalnym prosimy  

o nie branie udziału w ww. wydarzeniu; 
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7. posiadają Państwo prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu  

do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych oraz cofnięcia zgody  

na przetwarzanie danych osobowych; 

8. w trakcie obrony rozprawy doktorskiej przeprowadzonej w trybie zdalnym, Państwa dane 

osobowe nie są poddawane zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu;  

9. w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa posiadają 

Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa lub elektronicznie  

na stronie internetowej https://uodo.gov.pl/ ); 

10. podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do realizacji wskazanego powyżej celu. 

11. wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje poprzez złożenie wniosku  

do Komendanta – Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie listownie na adres Wyższa Szkoła 

Policji w Szczytnie ul. Marszałka  Józefa Piłsudskiego 111, 12-100 Szczytno; przy użyciu poczty 

elektronicznej – adres e-mail rektorat@wspol.edu.pl  

12. wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które dokonano  

na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
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