
Klikając przycisk „prześlij” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Politechnikę Białostocką 

w celu skontaktowania się z Tobą na podany adres e-mail i przedstawienia oferty studiów na naszej Uczelni.  

 Wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych przez Politechnikę Białostocką w celu 

skontaktowania się ze mną na podany adres e-mail i przedstawienia mi oferty studiów na Uczelni. 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/łam się obowiązkiem informacyjnym w zakresie 

przetwarzania moich danych osobowych na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody.  

 

Informacja Administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych – 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 (zwanego dalej RODO) 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 
Białystok (zwana dalej Uczelnią), tel.: 85 746 90 00, www.pb.edu.pl, e-mail: rektorat@pb.edu.pl. 

2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym w 
sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, może się Pani/Pan kontaktować za 
pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@pb.edu.pl. 

3. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przesłania Panu/Pani oferty dotyczącej 
studiowania na Politechnice Białostockiej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów 
prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody lub do ustania celu. 
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa 

przysługuje Pani/Panu prawo do:  
o cofnięcia udzielonej zgody, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie będzie wpływać ma 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej 
wycofaniem; 

o sprostowania danych; 
o usunięcia danych; 
o ograniczenia przetwarzania danych; 
o wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie 
obowiązujące przepisy w tym zakresie. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. 
Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości otrzymywania oferty studiów na Politechnice 
Białostockiej.  

9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani 
profilowania, o którym mowa w art. 22. 

 

 

 

 

 



By clicking the "submit" button, you consent to the processing of your personal data by the Białystok University of 

Technology in order to contact you at the e-mail address provided and to present the offer of studies at our 

University. 

 ✓ I consent to the processing of my personal data by the Białystok University of Technology in 

  order to  contact me at the e-mail address provided and to present me the offer of studies at the 

  University. At the  same time, I declare that I have read the information obligation regarding the 

  processing of my personal data on the basis of my consent. 

 

Information of your Personal Data Controller with respect to the processing of your personal data – 

pursuant to Art. 13 (1) and (2) of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council 

of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on 

the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (hereinafter referred to as ‘GDPR’) 

 

1. The controller of your personal data is Bialystok University of Technology, 45A, Wiejska Street, 15-351 

 Bialystok, Poland (hereinafter referred to as ‘the University’), tel.: 85 746 90 00, www.pb.edu.pl,  email: 

 rektorat@pb.edu.pl. 

2. Pursuant to Art. 37 (1) (a) GDPR, the controller of your personal data has appointed the Data Protection 

 Officer whom you may contact in matters related to the processing of personal data at: iod@pb.edu.pl. 

3. Your personal data will be processed for sending you an offer of studies at the Bialystok University of 

 Technology – pursuant to Art. 6 (1) (a) GDPR. 

4.  The recipients of your personal data may be entities authorized under the law. 

5.  Your personal data will be kept until the consent is withdrawn or the purpose ceases to exist. 

6.  You have the right to access your data and, subject to the provisions of the law, you have the right to: 

  - withdraw the consent granted, with the proviso that the withdrawal of consent will not affect the 

  lawfulness of the processing which was carried out on the basis of your consent before its 

  withdrawal; 

  - rectify your data; 

  - delete your data; 

  - restrict your data processing; 

  - object to the processing of personal data 

7.  When you feel that the processing of personal data violates generally applicable provisions in this regard 

 you have the right to lodge a complaint with the competent supervisory body, i.e. the President of the 

 Office for Personal Data Protection, if you think that the processing of your personal data violates 

 generally applicable regulations in this respect. 

8.  Providing personal data is voluntary and you are not obliged to provide it. The consequence of not 

 providing them will be the inability to receive an offer of studies at the Białystok University of Technology. 

9.  Personal data will not be used for automated decision making or profiling referred to in art. 22. 


