
Załącznik nr 1 do Ordynacji Wyborczej Samorządu Studentów. 
 

 
Zgłoszenie kandydata w wyborach  

do Rady Samorządu Studentów Uczelni Łazarskiego 
 
 

Imię  

Nazwisko  

Kierunek studiów  

Semestr studiów  

Numer albumu  

Adres e-mail  

Numer telefonu  

 
 

Wyrażam zgodę na kandydowanie w Wyborach do Rady Samorządu Studentów Uczelni Łazarskiego. 
 

 
 

…………………………………………… 
Data, czytelny podpis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 2 do Ordynacji Wyborczej Samorządu Studentów. 

 
Zgoda na przetwarzanie danych kandydata  

w wyborach do Rady Samorządu Studentów 
 

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych – RODO) świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 
w zgłoszeniu dotyczącym kandydowania w wyborach do Rady Samorządu Studentów Uczelni Łazarskiego w celu 
przeprowadzenia wyborów do Rady Samorządu Studentów Uczelni Łazarskiego, a następnie w przypadku 
wyboru, w celu związanym ze sprawowaniem funkcji członka Rady Samorządu Studentów Uczelni Łazarskiego. 
 
Oświadczam, że zostawałem(łam) poinformowany(a) o możliwości wycofania udzielonej zgody w każdym czasie 
poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy iod@lazarski.edu.pl. Mam świadomość, 
że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody 
przed jej wycofaniem.  
 
Zostawałem(łam) poinformowany (a ), że:  

1. Administratorem moich danych osobowych jest Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, przy ul. 
Świeradowskiej 43, 02-662 Warszawa. 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - 
iod@lazarski.edu.pl. 

3. Moje dane osobowe będą przetwarzane bez naruszenia dóbr osobistych wyłącznie w celu 
przeprowadzenia wyborów do Rady Samorządu Studentów Uczelni Łazarskiego oraz w przypadku 
wyboru, w celu związanym ze sprawowaniem funkcji członka Samorządu Studentów Uczelni Łazarskiego 

4. Podstawą prawną przetwarzania moich danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 
5. Moje dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji 

wyborów do Rady Samorządu Studentów Uczelni Łazarskiego, a w przypadku wyboru, przez okres 
trwania kadencji Rady Samorządu Studentów Uczelni Łazarskiego. 

6. Odbiorcami moich danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 
podstawie przepisów prawa. Dane osobowe mogą zostać udostępnione przez nas podmiotom, które 
obsługują systemy teleinformatyczne Administratora oraz udostępniające narzędzia teleinformatyczne 
lub świadczące dla Administratora usługi kurierskie czy hostingu.  

7. Moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 
profilowaniu. 

8. Mam prawo do żądania od Administratora dostępu do moich danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do 
cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym czasie. 

9. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały 
zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością kandydowania w wyborach do Rady 
Samorządu Studentów Uczelni Łazarskiego. 

11. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej, o ile 
nie będą tego wymagały prawne obowiązki Administratora.  

 
 
 

…………………………………………… 
Imię i nazwisko 

 
…………………………………………… 

Data, czytelny podpis 


