
       
 

 

 

 

    Karta zapisu studenta (2020/2021) 

 

Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie 

 

NAZWISKO.............................................................................................................................................…… 

 

IMIĘ...........................................................................................................................................................…… 

 

Kierunek…................................................................................................................………….......................... 

 

Tryb studiów                                            dzienne / zaoczne 

 

Adres zameldowania..................................................................................................................…….......…… 

..........................................................................................................................................………........................ 

..........................................................................................................................................………........................ 

Telefon...................................................................................................................................………………….. 

Adres e-mail…………………………………………………………………………………………………… 

HASŁO.............................................................................................................................................................. 

 

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z obowiązującym regulaminem Biblioteki. Akceptuję powyższe i 

zobowiązuję się do jego przestrzegania. Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w zakresie niezbędnym do 

rejestracji i korzystania ze zbiorów Biblioteki KPU w Krośnie i nie będą udostępniane innym podmiotom, z 

wyłączeniem podmiotów występujących o udostępnienie danych na mocy odpowiednich przepisów prawa do 

dostępu i przetwarzania danych osobowych. Przysługuje Panu/i  prawo dostępu do treści swoich danych 

oraz ich poprawiania.   

 

 

Krosno dnia........................................................  

 

Podpis............................................................… 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 (Dz.Urz. UE L 119 z 

4.5.2016) informuję, że: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Karpacka Państwowa Uczelnia  w Krośnie z 

siedzibą w: Rynek 1, 38-400 Krosno, tel. (13) 43 755 00. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może Pan/Pani skontaktować się pod 

adresem e-mail: ochrona.danych@kpu.krosno.pl, lub pod numerem telefonu 

(13) 43 755 26. 

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia ewidencji udostępniania zbiorów 

biblioteki Karpackiej Państwowej Uczelni  w Krośnie. 

4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: Art. 3.1 i 6.1 i 2 Ustawy z dnia 

27.06.1997 r. o bibliotekach (Dz.U.2018.574 t.j.) oraz Ustawy z dnia 20.07.2017 r. Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018.1668). 

5. Administrator nie będzie przekazywał Pana/Pani danych osobowych innym podmiotom. 

6. Administrator nie będzie przekazywał Pana/Pani danych do państw trzecich. 

7. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez Administratora przez okres uprawniający do 

korzystania ze zbiorów biblioteki, a po zakończeniu tego okresu przez 10 lat zgodnie z  Jednolitym 

rzeczowym wykazem akt Karpackiej Państwowej Uczelni  w Krośnie wprowadzonym  Zarządzeniem 

Rektora nr 32/2016 z dnia 21 września 2016 r. 

8. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od Administratora: dostępu do danych osobowych, 

sprostowania danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych 

osobowych. 

9. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

z siedzibą: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

10. Podanie przez Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji celów 

określonych w pkt 3.  

11. Administrator nie będzie prowadził zautomatyzowanego podejmowania decyzji w związku 

z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych. 

 

 

 

 

 

Krosno, dnia………………… 

 

Podpis………………………. 

mailto:ochrona.danych@kpu.krosno.pl

