
P A Ń S T W O W A  W Y Ż S Z A  S Z K O Ł A  Z A W O D O W A   

I M .  J A N A  G R O D K A  W  S A N O K U  

u l .  M i c k i e w i c z a  2 1 ,  3 8 - 5 0 0  S a n o k  

Data wpływu 

Nr                        /19 

KWESTIONARIUSZ 

KANDYDATA NA KSZTAŁCENIE W POLSCE 

(ANKIETA OSOBOWA) 

 

Proszę o przyjęcie mnie na: 

 studia pierwszego stopnia,  studia drugiego stopnia,  studia podyplomowe,  kurs, szkolenie 

Kierunek: .......................................................................................................................................................................... 

Prowadzone w trybie:  stacjonarnym,     stacjonarnym (26+),      niestacjonarnym 

 

W razie nie przyjęcia z powodu braku miejsc lub nieuruchomienia wybranego powyżej kierunku proszę o przyjęcie 

mnie na:  studia pierwszego stopnia,  studia drugiego stopnia,  studia podyplomowe,  kurs, szkolenie 

Kierunek: .......................................................................................................................................................................... 

Prowadzone w trybie:  stacjonarnym,     stacjonarnym 26+,      niestacjonarnym 

 

DANE OSOBOWE 

1. Nazwisko ………………….…..…………………………, imiona: ......……….……………………………...…... 

2. Imię i nazwisko: ojca …....................................................., matki .......................................................................... 

3. Data urodzenia (rrrr-mm-dd) …………-.……-……, miejsce urodzenia ………………………………..………. 

4. Płeć  kobieta,  mężczyzna 

5. Narodowość: …………………………….………….. obywatelstwo*: …………………..………………………. 

6. Numer paszportu ……………………….……..……. data ważności ………………………………..…….…..…. 

7. Karta Polaka  nie,  tak, numer karty……………………. data ważności ………………………………...… 

8. Aktualny adres zamieszkania: …………….………………………………………………………………………. 

Tel.: …………………………………..…….. e-mail: …….……………………………………………………… 

9. Imię i nazwisko osoby, którą należy powiadomić w razie konieczności: 

……………………………………………………...…………..……… tel.: …………………………………….. 

10. Ukończone szkoły: 

nazwa szkoły ……………………………………………………………………………………………………… 

miejscowość ………………………………….., czas trwania nauki …………………………………………….. 

uzyskane dyplomy i certyfikaty ……………………………...…………………………………………………… 

11. Ukończone szkoły wyższe/uniwersytety: 

nazwa szkoły ………………………………………………………………………………………………….…… 

miejscowość ………………….……………….., czas trwania nauki …………………………………………….. 

uzyskane dyplomy i certyfikaty ….…………………………...…………………………………………………… 

 

* wpisać wszystkie posiadane 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA: 

Zgodnie z ustawą z dnia 24 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000) zwaną dalej „ustawą” oraz 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 (Dz.U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) zwanego dalej „RODO”, informuje się, że: 

1 .  Administratorem danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku, ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok, reprezentowana 

przez Rektora, adres email Biura Rektora: rektorat@pwsz-sanok.edu.pl 

2 .  W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku powołany został Inspektor Ochrony Danych; adres email: iod@pwsz-sanok.edu.pl 

3 .  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnione w tym zakresie przez administratora osoby w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego 

na studia wyższe/podyplomowe/szkolenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku oraz prowadzenia Pani/Pana dokumentacji 

osobowej przez cały okres studiów/szkolenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. – „przetwarzanie jest niezbędne do 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze” oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce (Dz.U.20181668)  

4 .  Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i określone w obowiązujących przepisach prawa tj. rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  

z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U.2018.1861). Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora będzie równoznaczne  

z rezygnacją kandydata z udziału w procesie rekrutacji. 

5 .  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na rok akademicki 2019/2020, nie dłużej jednak niż do 

dnia 30 listopada 2019 r. W przypadku podjęcia przez Panią/Pana studiów, dane osobowe będą przetwarzane przez cały okres ich trwania, wynikający  

z programu studiów/szkolenia. 

6 .  Pani/Pana dane osobowe w postaci teczki akt osobowych studenta będą przechowywane w archiwum  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w 

Sanoku przez okres 50 lat. 

7 .  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa lub inne podmioty, w przypadku 

posiadania przez nie podstaw prawnych do legalnego przetwarzania danych. 

8 .  Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej na zasadach wynikających z aktualnie obowiązujących 

przepisów prawa. 

9 .  Pani/Pana dane osobowe będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

1 0 .  Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd 

Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ustawy i/ lub 

RODO. 

 

.……………………………………..…………………. 
(potwierdzenie zapoznania się z klauzulą informacyjną – data i czytelny podpis) 

 

KLAUZULA ZGODY: 

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych będących w posiadaniu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka  

w Sanoku tj. administratora, zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej, do wszelkich działań i przedsięwzięć związanych z tokiem studiów np. korzystanie z 

biblioteki, organizacją imprez i uroczystości okolicznościowych, zawodów sportowych i rekreacyjnych, itp. 

Wyrażam również zgodę na wykorzystywanie przez administratora mojego wizerunku utrwalonego na fotografiach, poprzez jego rozpowszechnianie za pośrednictwem 

strony internetowej uczelni, oraz we wszelkich innych materiałach informacyjnych, plakatach i publikacjach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka 

w Sanoku. 

Ponadto przyjmuję do wiadomości, że udzielona przeze mnie zgoda może zostać cofnięta w każdym czasie, bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych 

przed jej cofnięciem. 

 

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

 

OŚWIADCZENIE: 

Jestem świadomy, że rekrutacja odbywa się na kierunek studiów, a wybór specjalności nastąpi w trakcie trwania studiów oraz że uruchomienie zadeklarowanej przeze 

mnie specjalności uzależnione jest od ilości osób chętnych. Jestem świadomy, że w razie nie uruchomienia wybranej przeze mnie specjalności będę mogła/mógł 

studiować na innej uruchomionej specjalności. 

 

Prawidłowość danych zawartych w podaniu/ankiecie osobowej 

potwierdzam własnoręcznym podpisem 

 

 

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


