załącznik nr 1
do zarządzenia nr 125 Rektora UZ z dnia 13. 09. 2022 r.

Zielona Góra, dnia………………...
……………………………………
(Imię i nazwisko)
…………………………………………….
(Adres zamieszkania)

……………………………………
…………………………………………….
(Adres korespondencyjny, jeśli jest inny
niż adres zamieszkania)

……………………………………
…………………………………………….
(Dane kontaktowe: telefon, e-mail)

Jego Magnificencja
prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski
Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego

WNIOSEK
Zwracam się z prośbą o przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego dotyczącego uzyskanego
przeze mnie dyplomu nr ........................................... nadającego tytuł zawodowy/ uprawnienia
……………………………………………………………………………………….

zawodowe

(pełna nazwa nadanego za granicą tytułu zawodowego/ nabytych uprawnień zawodowych)

wydanego

w

dniu

................................

przez

(nazwa

instytucji/uczelni)

......................................................................................................................

w

...........................
(nazwa

kraju)

....................................................................................... .
Oświadczam, że urodziłam/-em się ……………………………………………………………..
(data i miejsce urodzenia)

Do wniosku załączam następujące dokumenty:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
........................................................................................
….........................................................
podpis wnioskodawcy

załącznik nr 1
do zarządzenia nr 125 Rektora UZ z dnia 13. 09. 2022 r.

Klauzula informacyjna RODO dla osób wnioskujących o przeprowadzenie nostryfikacji
dyplomu uzyskanego za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym
poziomie
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 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 [RODO], informuję, że:
1)
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Zielonogórski, 65-417 Zielona Góra,
ul. Licealna 9; REGON 977924147; tel. 683282000, fax: 683270735; www.uz.zgora.pl.
2)
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować w sprawach
ochrony swoich danych osobowych przez e-mail: IOD@adm.uz.zgora.pl, telefonicznie tel. 603474724
lub listownie na adres Uczelni.
3)
Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać w celu wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze; wykonanie zadania publicznego, polegającego na przeprowadzeniu postępowania
nostryfikacyjnego na wniosek osoby ubiegającej się o uznanie dyplomu ukończenia studiów za granicą za
równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu oraz potwierdzania
ukończenia studiów na określonym poziomie; dokonanie rozliczeń rachunkowo-księgowych wniesionej
opłaty za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego, zgodnie z art. 327 ustawy Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce oraz rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie
nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na
określonym poziomie. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
4)
W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie ww. celu, tj. przeprowadzenie
postępowania nostryfikacyjnego, potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie i
rozliczenia jego kosztów.
5)
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz e RODO, tj.
wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego w szczególności z ustawy
Prawo o szkolnictwie wyższym, wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych oraz przyjętych w
Uniwersytecie Zielonogórskim aktów wewnętrznych; Przetwarzanie danych osobowych w celach i
zakresie wykraczającym poza dane osobowe niezbędne dla celów wynikających z procesu kształcenia
wymaga wyrażenia przez Panią/Pana zgody.
6)
Odbiorcami Pani/Pana danych są upoważnieni pracownicy Uniwersytetu, MEiN, podmioty i osoby
świadczącym na rzecz Administratora usługi informatyczne, usługi prawne oraz inne podmioty, którym
Administrator powierzył dane osobowe. Odbiorcami danych są również instytucje i podmioty ustawowo
upoważnione do odbioru Pani/Pana danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
7)
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
8)
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia postępowania nostryfikacyjnego,
potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie oraz dla potrzeb rozliczenia jego kosztów,
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a po jego zakończeniu w celach archiwalnych, zgodnie z
kategorią archiwalną A, tj. wieczyście. Zobowiązują nas do tego przepisy prawa, tj. ustawa o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach, Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt oraz Instrukcja Archiwalna
Uniwersytetu Zielonogórskiego.
9)
Przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania informacji dotyczącej przetwarzania przez Uniwersytet
Zielonogórski w Zielonej Górze, danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia dostarczonych danych, prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody na
przetwarzanie danych osobowych, jeżeli wcześniej była udzielona. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10) Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.

