
Załącznik nr 6 
do Zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej WAT  

na rok akademicki 2022/2023 

Klauzula informacyjna  
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), Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej: „RODO” 
informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojskowa Akademia 
Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego z siedzibą w Warszawie (kod: 00-
908) przy ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2. 

2. Administrator danych powołał inspektora ochrony danych nadzorującego 
prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się 
skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@wat.edu.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych do 
Szkoły Doktorskiej, a po przyjęciu będą przetwarzane w celach 
dokumentowania przebiegu kształcenia oraz w celach statutowych, 
statystycznych i archiwizacji. 

4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, tj. RODO 
i ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów do 
jakich zostały zebrane. Brak ich podania uniemożliwi przeprowadzenie 
rekrutacji i przyjęcie na I rok kształcenia w Szkole Doktorskiej. 

6. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem 
ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, Ministra 
Obrony Narodowej oraz przypadków przewidzianych przepisami prawa. 

7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wszelkich 
czynności związanych z procesem rekrutacji, a po przyjęciu do Szkoły 
Doktorskiej przez okres 50 lat od ukończenia kształcenia; 

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz  
z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania. 

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 

10. Osoby, których Uczelnia przetwarza dane osobowe, mają prawo do 
wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, którym jest Prezes 
Urzędu Ochrony danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych 
osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie. 

 

Potwierdzam, że zapoznałam(em) się i przyjmuję do wiadomości powyższe 
informacje. 
 
 
...................................................     ................................................................ 
             miejscowość, data                                      czytelny podpis kandydata 
 


