KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYJĘCIE NA STUDIA PODYPLOMOWE
W UCZELNI JANA WYŻYKOWSKIEGO
Proszę o przyjęcie na studia podyplomowe pn.: ………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..........................................
…………………………………………………………………………………………………..........................................
1) Nazwisko …………………………………………………………………………………..........................................
Imiona: 1) …………………………………………… 2) ……………………………………………………………
2) PESEL ……………………………………….. miejsce urodzenia ………………………………………………….
3) Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………...
4) Adres korespondencyjny: …………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………….……..
5) Inne dane kontaktowe: e-mail …………...………………….......................................................................................
tel. ……………………….............................................................................................................................................
6) Wykształcenie (nazwy i rok ukończonych szkół wyższych oraz ukończone kierunki studiów I lub II stopnia):
……………………………………………………………….........................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................…
………………………………………………………………………………………………………………………….

W przypadku zmiany ww. danych zobowiązuję się do natychmiastowego poinformowania o tym fakcie Uczelnię. Uprzedzony
o odpowiedzialności karnej, prawdziwość danych zawartych w podaniu potwierdzam własnoręcznym podpisem.

…………………………. ……………………………………………………………..
Data
czytelny podpis
–––––––––––––––––––––
Załączniki do podania o przyjęcie na studia podyplomowe:
1. Kserokopia dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu).
2. Kserokopia dokumentu (np. suplementu, certyfikatu itp.) potwierdzającego posiadanie kwalifikacji pedagogicznych (tyko w przypadku
kandydatów na pedagogiczne kwalifikacyjne studia podyplomowe, z wyj. studiów pn. Przygotowanie pedagogiczne).
3. Zdjęcie cyfrowe w formacie jpg o wymiarach 236×295 pikseli i preferowanej rozdzielczości 300 dpi (można przekazać e-mailowo
na adres podyplomowe@ujw.pl).
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Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uczelnia Jana Wyżykowskiego z siedzibą w Polkowicach, ul. Skalników 6b,
59-101 Polkowice.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku przyjęcia na studia w celu
dokumentowania ich przebiegu, a także wykorzystania do celów statutowych, archiwalnych, statystycznych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe zostały podane i będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce w zakresie niezbędnym dla realizacji wynikających z tej ustawy obowiązków, a samo podanie tych
danych wymagane jest przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach
wykonywania swoich obowiązków służbowych.
Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie tym podmiotom zewnętrznym, które posiadają prawo do ich przetwarzania i tylko
w przypadkach prawem określonych, a także podmiotom, z którymi Uczelnia posiada zawarte umowy powierzenia danych osobowych,
w szczególności w zakresie obsługi systemu antyplagiatowego, wydawania dyplomów i organizacji wyjazdów.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą:
1) w przypadku osób, które nie zostały przyjęte na studia i:
a) nie wyraziły zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych postępowań rekrutacyjnych – przez okres 6 miesięcy,
licząc od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego,
b) wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych postępowań rekrutacyjnych na studia – przez okres
12 miesięcy, od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego,
2) w przypadku osób, które zostały przyjęte na studia dla celów realizacji przepisów Prawo o szkolnictwie wyższym – przez wymagany
prawem okres czasu, tj. 50 lat,
3) w przypadku osób, które wyraziły zgodę na prowadzenie marketingu bezpośredniego oraz przesyłania informacji handlowych,
do momentu cofnięcia zgody.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celach dostępu do portalu Wirtualny Dziekanat będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres 3 lat
od momentu zakończenia realizacji umowy o naukę.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów obowiązujących: prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
osobowych w dowolnym momencie, w przypadku, gdy odbywa się ono na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO.
Kontakt z koordynatorem ds. ochrony danych możliwy jest pod adresem e-mail: kodo@ujw.pl.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów, do jakich będą zebrane. Ich
nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji celów dla których są przetwarzane.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w celach zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
Administrator dokłada wszelkich starań aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych
przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem
czy dostępem, zgodnie z wszystkimi obowiązującymi przepisami.
OŚWIADCZENIA

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uczelnię Jana Wyżykowskiego, ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice
w celach postępowania rekrutacyjnego na studia i w sprawach związanych z tokiem studiów. Podstawą przetwarzania danych kandydata
na studia podyplomowe jest ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
TAK/ NIE (niepotrzebne skreślić)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uczelnię Jana Wyżykowskiego, ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice
w celach przyszłych postępowań rekrutacyjnych na studia, organizowanych na przestrzeni kolejnych 12 miesięcy, licząc od dnia zakończenia
procesu rekrutacyjnego, w którym jest wyrażona zgoda. Podstawą przetwarzania danych kandydata na studia podyplomowe jest ustawa z dnia
20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
TAK/ NIE (niepotrzebne skreślić)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uczelnię Jana Wyżykowskiego, ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice
w celach prowadzenia marketingu bezpośredniego, z wykorzystaniem środków komunikacji tradycyjnej i elektronicznej.
TAK/ NIE (niepotrzebne skreślić)
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących oferty edukacyjnej oraz szkoleniowej wysyłanych przez Uczelnię Jana
Wyżykowskiego, ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice, za pomocą środków komunikacji tradycyjnej i elektronicznej.
TAK/ NIE (niepotrzebne skreślić)
Wyrażam zgodę na przesyłanie wiadomości SMS z informacjami dotyczącymi studiów.
TAK/ NIE (niepotrzebne skreślić)

…………………………. ……………………………………………………………..
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Data
czytelny podpis

