




















Załącznik nr 1.  

OŚWIADCZENIE STUDENTA O SAMODZIELNYM WYKONANIU PRACY 

DYPLOMOWEJ I ZAPOZNANIU SIĘ Z INFORMACJAMI  

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Wydział/Kierunek: …………………………………………………………………………………………….  

Nazwisko i imię: …………………………………………………………………………… ………………... 

Numer albumu: ........................................................ 

OŚWIADCZAM, że: praca dyplomowa pt.: ………………………………………………………………… 

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

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

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

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

a) została przygotowana przeze mnie samodzielnie;  

b) nie narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim  

i prawach pokrewnych (Dz.U. 2019 poz. 1231 z późn. zm.) oraz dóbr osobistych chronionych prawem,  

c) nie zawiera danych i informacji, które uzyskałem w sposób niedozwolony;  

d) nie była podstawą nadania dyplomu uczelni wyższej lub tytułu zawodowego ani mnie ani innej osobie;  

e) zawarta na załączonym nośniku elektronicznym, jest identyczna z jej wersją drukowaną.  

 

OŚWIADCZAM, ŻE ZOSTAŁEM POINFORMOWANY, IŻ:  

1. Moje dane osobowe zostały wprowadzanie do bazy danych systemu antyplagiatowego w zakresie 

niezbędnym do weryfikacji wytworzonych przeze mnie dokumentów, zakres danych obejmuje  

w szczególności: imię (imiona) i nazwisko, nr albumu, nazwę wydziału i kierunku studiów.  

2. Wytworzona przeze mnie praca dyplomowa została wprowadzona do bazy danych w celu 

przeprowadzenia analizy porównawczej z innymi dokumentami. Będzie także wykorzystana do 

sprawdzania innych dokumentów wprowadzanych do bazy danych systemu w terminie późniejszym.  

 

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH: 

Oświadczam, że 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 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

zostałem poinformowany, iż:  

1. Administratorem danych jest Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie z siedzibą przy  

ul. Projektowej 4, 20-209 Lublin, tel. 81/749-17-70, adres e-mail: sekretariat@wsei.lublin.pl. 

2. Administrator danych powołał Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować  

pod adresem email: iod@wsei.lublin.pl. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku prawnego w zakresie sprawdzenia pracy 

pisemnej przed egzaminem dyplomowym z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego. 

4. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest art. 76. ust. 4. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO. 

5. Dane osobowe zostaną przekazane do Jednolitego Systemu Antyplagiatowego. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane razem z innymi Pani/Pana danymi osobowymi 

przetwarzanych przez Uczelnię przez okres wynikający z przepisów prawa. 

7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia przystąpienie do egzaminu 

dyplomowego. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

9. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu. 

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

lub organizacji międzynarodowej. 

 

 

Lublin , dn. ....................................  Czytelny podpis studenta: ……………….…………………... 










