…………………………………………..
(Miejscowość, data)
(czytelne imię i nazwisko)

Kwestionariusz osobowy kandydata na studia podyplomowe pt.:
„Przeróbka Mechaniczna Kopalin”
1. Dane ogólne:
nazwisko i imiona........................................................................................................................
data i miejsce urodzenia .............................................................................................................
PESEL …………………………………………………
2. Wykształcenie:
nazwa ukończonej uczelni wyższej ......................................................................................................
rok ukończenia .....................................................................................................................................
stopień i nr dyplomu .................................................................................................................

3. Przebieg pracy zawodowej w ciągu ostatnich 5 lat:
Okres
Nazwa zakładu pracy

Miejscowość

Stanowisko

4. Adres zamieszkania:
ulica ...............................................................nr domu .................. nr mieszkania .................
miejscowość ................................................................................... kod .................................
5. Adres korespondencji:
ulica ...............................................................nr domu .................. nr mieszkania .................
miejscowość ................................................................................... kod .................................
6. Dane kontaktowe
telefon służbowy ...........................................e-mail: ...........................................................

Klauzula obowiązku informacyjnego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego 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 (dalej: RODO) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Główny Instytut Górnictwa z siedzibą przy Pl. Gwarków
1 w Katowicach, 40-166, tel.: 32 259 20 00, fax: 32 259 65 33.
2. Inspektor Ochrony Danych dostępny jest pod adresem: gdpr@gig.eu.
3. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru kandydatów i realizacji procesu kształcenia
słuchaczy studiów podyplomowych, na podstawie:
a. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy dot. realizacji studiów
podyplomowych lub czynności zmierzających do jej zawarcia;
b. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązków ciążących na
Administratorze, wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów prawa podatkowego;
c. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów
Administratora, w tym dochodzenia lub odpierania ewentualnych roszczeń;
a także w celu prowadzenia przez Administratora działań marketingowych poprzez przesyłanie drogą
elektroniczną na wskazany adres e-mail/numer telefonu informacji na temat oferty edukacyjnej Głównego
Instytutu Górnictwa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, to jest w przypadku, gdy na takie działanie
została przez Panią/ Pana wyrażona zgoda.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia
danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, w jakich dane są
przetwarzane. W przypadku niepodania danych osobowych przeprowadzenie naboru na studia i realizacja
procesu kształcenia w ramach studiów podyplomowych nie będzie możliwa.
6. Podanie danych osobowych w celu prowadzenia przez Administratora działań marketingowych jest
dobrowolne i nie ma wpływu na realizację pozostałych celów przetwarzania danych.
7. Udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom w celu wykonania
na zlecenie Administratora legitymacji dyplomów i świadectw, bądź też wykonania innych czynności
związanych z realizacją celów przetwarzania. Odbiorcami danych mogą być również instytucje upoważnione
z mocy prawa.
8. Udostępnione przez Panią/Pana dane nie będą podlegały udostępnieniu do państwa trzeciego lub do organizacji
międzynarodowej.
9. Udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w
formie profilowania.
10. Udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji procesu
naboru i realizacji studiów podyplomowych, okres niezbędny do dla dochodzenia lub odpierania ewentualnych
roszczeń, a także przez okres wymagany przepisami prawa, w tym w celach archiwizacyjnych. W przypadku
cofnięcia zgody udzielonej w celach marketingowych dalsze przetwarzanie danych w tym celu zostanie
zaprzestane.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach 40166, Pl. Gwarków 1, w zakresie:
a) imię i nazwisko,
b) adres e-mail i/lub numer telefonu (niepotrzebne skreślić)
w celu otrzymywania drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail i/lub numer telefonu informacji na temat
oferty edukacyjnej Głównego Instytutu Górnictwa.

……………………………………..
(data i podpis osoby udzielającej zgody)
Udzielona przez Panią/ Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu wskazanym powyżej może być
cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

