
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: imię i nazwisko, adres poczty 
elektronicznej, numer telefonu kontaktowego w celu skorzystania z konsultacji w formie online 
prowadzonych w ramach Poradni dla kandydatów na studia na kierunku Aktorstwo w Krakowskiej 
Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, zgodnie z Rozporządzeniem 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) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781). 

 

…………………………………………………………………………. 

(miejscowość, data, czytelny podpis) 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 
 
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 (…) („Rozporządzenie 
Ogólne”) Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego informuje, iż: 
 
I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 
w Krakowie, ul. Gustawa Herlinga Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków. 
II. Uczelnia powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w 
przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, przy ul. 
Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1 w Krakowie lub za pośrednictwem adresu e-mail:iodo@afm.edu.pl. 
III. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z uczestnictwem w konsultacjach online 
prowadzonych w ramach Poradni dla kandydatów na studia na kierunku Aktorstwo w Krakowskiej Akademii im. 
Andrzeja Frycza Modrzewskiego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Ogólnego tj. zgoda osoby, 
która przekazuje swoje dane. 
IV. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania jest równoznaczne z brakiem 
możliwości uczestnictwa w konsultacjach online. 
V. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane lub udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do 
tego na podstawie przepisów prawa. 
VI. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia przez Panią/Pana uczestnictwa w 
konsultacjach online.  
VII. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w 
przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ogólnym. 
VIII. Posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na 
przetwarzanie wizerunku można przesłać e-mailem na adres: iodo@afm.edu.pl lub pocztą tradycyjną na adres: 
ul. Gustawa Herlinga Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków. 
IX. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych, jak również nie będą 
podlegały profilowaniu. 
X. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, 
że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Ogólnego. 

 
 

…………………………………………………………………………. 

(miejscowość, data, czytelny podpis) 
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