Centrum Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
KANDYDATA NA STUDIA PODYPLOMOWE
..................................................................................................................................................................................................

(nazwa wybranego kierunku studiów podyplomowych)

1. Dane personalne.
Nazwisko
Imię
Drugie imię
Nazwisko panieńskie
Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok)
Miejsce urodzenia
Imię ojca
Imię matki
Seria i numer dowodu osobistego
PESEL
NIP

-

-

1

9

r.
województwo

2. Adres do korespondencji
Ulica
Miejscowość
kod pocztowy
Telefon
Telefon kom.

numer domu
województwo
-

numer mieszkania

poczta
fax
e-mail

3. Adres stałego zamieszkania /proszę wypełnić jeśli adres stałego zamieszkania jest inny niż adres do korespondencji/
Ulica
Miejscowość
kod pocztowy

numer domu
województwo
-

numer mieszkania

poczta

4. Ukończona szkoła wyższa.
Nazwa uczelni
Kierunek studiów
Data ukończenia

uzyskany tytuł

5. Miejsce zatrudnienia.
Nazwa zakładu pracy
Stanowisko służbowe
Miejscowość
Kod pocztowy
Telefon
Telefon kom.

ulica
województwo
-

poczta
fax
e-mail

Do kwestionariusza załączam:
odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, magisterskich, inżynierskich lub równorzędnych, zgodnie z ustawą
o szkolnictwie wyższym)
b) jedno zdjęcie legitymacyjne
a)

Zgodnie z art. 6.1 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 , informuje,
że administratorem Państwa danych osobowych jest Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji z siedzibą w Zamościu, ul. Akademicka 4. Dane
osobowe są gromadzone i przetwarzane w celach związanych z rekrutacją i dydaktyką na Uczelni w oparciu o ustawę o szkolnictwie wyższym z dnia
27 lipca 2005 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm. oraz realizacją umowy o świadczenie usług edukacyjnych. Państwa dane osobowe
nie będą przekazywane innym podmiotom. Podane dane osobowe przekazuję dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą., Jednocześnie
oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz
prawie dostępu do treści swoich danych, prawie ich poprawiania i prawie do cofnięcia zgody.
 Zapoznałem/am się z powyższą informacją
 Oświadczam, że dane zawarte w formularzu są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu rekrutacyjnym przez Wyższą Szkoła Zarządzania
i Administracji z siedzibą w Zamościu, ul. Akademicka 4, w celach związanych z rekrutacją i dydaktyką na Uczelni. Zostałem/am
poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych, ich uzupełnienia i poprawiania.
 Wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i filmów zawierających mój wizerunek, zarejestrowanych podczas zajęć, konkursów, zawodów
i uroczystości organizowanych przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul. Akademicka 4 w celu informacji i promocji
szkoły.

..................................... dnia ...................................... r.
(miejscowość)
ul. Akademicka 4

22-400 Zamość

..................................
(podpis kandydata)
tel. (084) 677 67 31
fax (084) 677 67 15

...........................................
(podpis przyjmującego)

