
Załącznk nr 3 

Załącznik do Zarządzenia Rektora 
Wojskowej Akademii Technicznej 

mJaronslawią  , Dąbrowskiego 
nr2.-/RKR/2i021 

z  d 	
iamaja 2021 r. 

zmieniającego zarządzenie w sprawie 
„zasad przeprowadzania egzaminów i 

zaliczeń  w trybie zdalnym z wykorzystaniem 
metod i technik kształcenia na odległość" 

(imię  i nazwisko studenta) 

(numer albumu) 

(wydział  I kierunek studiów) 

(rok studiów /forma studiów) 

(telefon, e-mail) 

Oświadczenie 
studenta przystępującego do egzaminu dyplomowego 

w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 
odległość  

Oświadczam, że: 

1. Wyrażam zgodę  na przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w trybie 
zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość  z 
wykorzystaniem platformy programowej udostępnionej przez Uczelnię  i 
akceptuję  warunki przeprowadzenia egzaminu dyplomowego, określone 
zarządzeniem Rektora nr... .../RKR/2021 z dnia 	stycznia 2021 r. w 
sprawie zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń  w trybie zdalnym 
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość  (z poźń. 
zm.). 

2. Wyrażam zgodę  na rejestrację  przebiegu egzaminu dyplomowego, w 
tym utrwalenie mojego wizerunku dla potrzeb dokumentacji jego 
przebiegu. 

dnia 	  

(miejscowość) 	 (data i podpis studenta) 

Klauzula informacyjna 

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 iw sprawie 



swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych), informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojskowa Akademia Techniczna im. 
Jarosława Dąbrowskiego z siedzibą  w Warszawie (kod: 00-908) przy ul. gen. Sylwestra 
Kaliskiego 2. 

2. Administrator danych powołał  inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość  
przetwarzania danych osobowych, z którym można się  skontaktować  za pośrednictwem adresu e-
mail: iod@wat.edu.pl.  

3. Pani/Pana dane osobowe będą  przetwarzane w celu utrwalenia (zarejestrowania) przebiegu 
zaliczenia/egzaminu. 

4. W celu utrwalenia przebiegu zaliczenia/egzaminu przetwarzane są  następujące dane osobowe: 
imię, nazwisko, wizerunek, głos oraz dane z dokumentu tożsamości, przedstawionego w celu 
potwierdzenia tożsamości przed przystąpieniem do zaliczenia/egzaminu. 

5. Ww. dane będą  przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. e ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych (RODO); przetwarzanie ww. danych jest niezbędne do wykonania 
zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 
powierzonej administratorowi oraz art. 6 ust. 1 lit. C RODO czyli obowiązku ciążącego na 
administratorze wynikającego z przepisów prawa, w szczególności: art. 76 a ust. 1 ustawy z 
dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, wprowadzonego ustawą  z dnia 16 
kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się  
wirusa SARS-CoV-2 i obowiązującego od 18 kwietnia 2020 r. 

6. Podanie ww . danych jest konieczne do realizacji celów do jakich zostaną  zebrane. 

7. Ww. dane osobowe nie będą  udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków 
przewidzianych przepisami prawa. 

8. Dane w postaci nagrania przechowywane będą  przez okres 30 dni lub - w przypadku wszczęcia 
postępowania odwoławczego - do czasu jego zakończenia, a następnie zostaną  trwale usunięte. 

9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do 
sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych, przy czym przepisy odrębne mogą  wyłączyć  możliwość  skorzystania z tych praw. 

10. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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