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Oświadczenie 

Przedkładając w roku akademickim 20……/20……. Promotorowi pracę dyplomową pod tytułem: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...… . 

Zostałem/łam poinformowany/a, że praca będzie sprawdzana przez Jednolity System Antyplagiatowy (JSA) 
oraz dodana do Ogólnopolskiego Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych (ORPPD). 
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*Klauzura informacyjna na drugiej stronie  



Informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna  

z siedzibą w Białymstoku przy Al. Jana Pawła II 91 15-703 Białystok, zwana dalej Administratorem. 

Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; 

2. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą przy procesie przygotowania pracy dyplomowej do 

obrony; 

3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo  

o szkolnictwie wyższym  i nauce; 

4. Podanie danych jest niezbędne do zakończenia studiów, w przypadku niepodania danych 

niemożliwe jest przystąpienie do obrony pracy dyplomowej; 

5. Posiada Pani/Pan prawo do: 

 żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

 wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile przepisy prawne nie stanowią 

inaczej; 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest UODO; 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez 50 lat. 

7. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę 

przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa; 

8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnianiu podmiotom trzecim. 

Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa lub została wyrażona zgoda 

 w celu realizacji obowiązku prawnego. 

9. Dane udostępnione przez Panią/ Pana nie będą podlegały profilowaniu i mogą być przetwarzane 

 w sposób zautomatyzowany; 

10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej. 

 

 

 

………………………………………………………………… 
                                                                                                                    (Czytelny podpis studenta/studentki) 

 


