
Załącznik 2 

 

Oświadczenie nauczyciela akademickiego realizującego egzamin dyplomowy na terenie Uczelni:  

  

  

  

Imię  i Nazwisko: ………………………………….………… Wydział: …………………………… 

  

  

Oświadczam, że  

1. Wyrażam zgodę na pracę w komisji egzaminu dyplomowego realizowanego na terenie Uczelni.  

2. Rozumiem i akceptuje warunki przeprowadzenia egzaminu dyplomowego w formie tradycyjnej 

na terenie Uczelni, wynikające z ograniczenie funkcjonowania Akademii Techniczno-

Humanistycznej w Bielsku-Białej.  

3. Nie wykazuję objawów chorobowych wskazujących na zarażenie COVID-19 i w ciągu  

ostatnich 14 dni nie miałem kontaktów z osobami chorymi na COVID-19 lub z osobami 

przebywającymi w kwarantannie lub izolacji z racji możliwości zarażenia.  

4. W sytuacji stwierdzenia gorszego samopoczucia zobowiązuje się do natychmiastowej 

rezygnacji z udziału w obronie pracy dyplomowej przeprowadzanej na terenie Uczelni.  

5. Są mi znane „Środowiskowe wytyczne dotyczące przywracania działalności uczelni” i 

zobowiązuję  

się do przestrzegania zawartych w nich zasad postepowania.  

  

  

  

Miejscowość                                                                         data i podpis nauczyciela akademickiego  

  

  

 

Klauzula informacyjna   

  

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz. Urz.  

UE L 119 z 04.05.2016) Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej informuje, iż:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Techniczno-Humanistyczna w 

Bielsku-Białej  z siedzibą przy ulicy Willowej 2, 43-309 Bielsko-Biała;  

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem tel. nr 33 8279 344 lub adresem 

email: iod@ath.bielsko.pl;  

3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane do celów związanych z przeprowadzeniem egzaminów 

dyplomowych w  okresie ograniczenia działalności Akademii Techniczno-Humanistycznej w 

Bielsku-Białej;  4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:  

- podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,  

- osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania 

swoich obowiązków służbowych,  

- podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie 

zawartych umów, w tym producentowi oprogramowania;   



5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania. Posiada Pani/Pan 

prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie przez administratora danych osobowych w dowolnym 

momencie;  

6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;  

7) Podanie danych w zakresie wymaganym ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz aktów 

wykonawczych wydanych na jej podstawie jest obligatoryjne. W pozostałym zakresie podanie 

danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do których zostały 

zebrane. Nie podanie tych danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów;  

8) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

podlegały profilowaniu;  

9) Administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej.  

    

 


