
 

 

 
PROŚBA O WYSTAWIENIE FAKTURY VAT 

 
 
Proszę o wystawienie faktury VAT (po dokonaniu płatności): 

 

� imienną                                      lub           � na działalność gospodarczą  

w formie: 
� elektronicznej (e-faktura)         lub          � papierowej 
 
 
Dane do FV: 
 
Imię i nazwisko / Nazwa firmy:    
 
 
............................................................................................................................................................................ 
 
 
Adres: miejscowość ......................................................................................  kod: ......................................... 
 

 

ulica: ..................................................................................... nr domu ................. nr mieszkania ..................... 

 

NIP: ���-���-��-�� 
 
 

 
� E-fakturę proszę o przesłanie na maila podanego w podaniu o przyjęcie na studia podyplomowe. 
 

� Fakturę w wersji papierowej  zobowiązuje się do odbioru  w Biurze Studiów Podyplomowych. 
 
 
 
 
 
 
 
................................      ............................................................. 
      data       czytelny podpis  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Wyrażam zgodę w trybie 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), zwanego dalej RODO na przetwarzanie przez Akademię Sztuk 
Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi ul. Wojska Polskiego 121 Łódź podanych przeze mnie danych osobowych w prośbie o 
wystawienie faktury VAT, w celu  wystawienia przez Akademię Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi faktury VAT z tytułu 
świadczonych usług edukacyjnych. 
 
 
 
…………………………………….. 
(data i czytelny podpis)   
 
 

OBOWIĄZKOWE INFORMACJE  
w sprawie danych osobowych pozyskanych od osoby, której dane dotyczą, 

zgodnie z 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),  
zwanego dalej RODO. 

 
 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z siedzibą w Łodzi 
przy ul. Wojska Polskiego 121. 

2. Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody - art. 6 ust. 1 lit a RODO.  
3. Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych : iodo@asp.lodz.pl. 

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych art. 11. inspektor ochrony danych zostanie wyznaczony  
w terminie do 31.07.2018 r. 

4. Twoje dane osobowe przetwarzane są przez Administratora  w celu  wystawienia faktury VAT w przypadku zawarcia z Tobą umowy o 
warunkach odpłatności za studia podyplomowe prowadzone przez w Akademię Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w 
Łodzi.  

5. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane przez Administratora do podmiotów wspierających Administratora w świadczeniu usług 
drogą elektroniczną, czyli takich, które dostarczają i serwisują nam systemy teleinformatyczne. Twoje dane mogą zostać także 
przekazane innym podmiotem przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie umów powierzenia 
przetwarzania danych osobowych. Podmioty te będą przetwarzać dane tylko i wyłącznie w zakresie i celu ściele wskazanym umową 
powierzenia danych.  W razie konieczności jesteśmy zobowiązani przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym.  

6. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej i elektronicznej. 
7. Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu związanego z rekrutacją na studia, a w 

przypadku przyjęcia na studia przetwarzane zgodnie z tokiem realizacji studiów, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą 
przechowywane przez 50 lat.  
W przypadku zawarcia z Tobą umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe prowadzone przez w Akademię Sztuk Pięknych 
im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny dla realizacji umowy, 
dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z realizacją tej umowy, a także przez czas wymagany przepisami prawa, w tym ustawy o 
rachunkowości.  

8. Administrator nie przekazuje Twoich danych osobowych do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  
9. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
10. Każdemu kogo dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody 

nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
11. Cofnięcie zgody będzie miało konsekwencje braku możliwości wystawienia przez Akademię Sztuk Pięknych im. Władysława 

Strzemińskiego w Łodzi faktury VAT z tytułu świadczonych usług edukacyjnych. 
12. Każdemu kogo dane dotyczą przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących jego osoby, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych, o ile przepisy prawa na to 
zezwalają.  

13. Masz prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Twojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu a także prawo do ich przenoszenia, o ile pozwalają na to przepisy prawa.  

14. Masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO – tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.  

15. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest niezbędne do wystawienia przez Akademię Sztuk Pięknych im. Władysława 
Strzemińskiego faktury VAT  z tytułu świadczenia usług edukacyjnych.   

 
 
 
 
…………………………………….. 
(data i czytelny podpis)   
 
 

 


