Data wpływu
Nr albumu

REKTOR

WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ
W BIAŁYMSTOKU
PODANIE

ZDJĘCIE

Proszę o przyjęcie mnie na studia, prowadzone na kierunku*
EKONOMIA

 3 letnie studia I stopnia stacjonarne
 3 letnie studia I stopnia niestacjonarne
 2 letnie studia II stopnia stacjonarne
 2 letnie studia II stopnia niestacjonarne
INFORMATYKA STOSOWANA

 3,5 letnie studia I stopnia stacjonarne
 3,5 letnie studia I stopnia niestacjonarne
ROLNICTWO I AGROBIZNES

 3,5 letnie studia I stopnia stacjonarne
 3,5 letnie studia I stopnia niestacjonarne

KIERUNEK PRAWNO-FINANSOWY

 3 letnie studia I stopnia stacjonarne
 3 letnie studia I stopnia niestacjonarne
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

 3,5 letnie studia I stopnia stacjonarne
 3,5 letnie studia I stopnia niestacjonarne

Warunkiem utworzenia poszczególnych kierunków kształcenia jest zebranie minimum 40 os. grupy.
Warunkiem utworzenia specjalności oraz grupy językowej jest zebranie minimum 20 osób.

POUCZENIE DLA KANDYDATA
Podanie oraz inne dokumenty przedstawione władzom szkolnym powinny być wypełnione czytelnie i dokładnie. Podstawowe
dane personalne jak: nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania powinny być pisane pismem drukowanym. Pisownia imion i
nazwisk powinna być zgodna z brzmieniem w dowodzie osobistym (tymczasowym zaświadczeniem tożsamości) lub metryce
urodzenia.
Punkt 9. musi obowiązkowo wypełnić kandydat mieszkający czasowo poza stałym miejscem zamieszkania.
Uprzedza się o odpowiedzialności karnej z art. 233 KK za podanie nieprawdziwych danych.

KANDYDAT
1.

Nazwisko ........................................ Imię ........................................... Drugie imię .................................

2.

PESEL ............................................. Data urodzenia ........................... Miejsce urodzenia.........................
(DD-MM-RRRR)



3.

Płeć  kobieta

 mężczyzna

4.

Nazwa i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwa państwa, które go wydało 1 ………………………
................................................................................................................................................................

5.

Obywatelstwo ..........................................................................................................................................

6.

Nazwa państwa urodzenia ..................................................................................................

7.

Ukończona szkoła średnia
Miejscowość ..................................... Nazwa szkoły średniej ....................................................................


1

Proszę wstawić znak „X” w jednym polu 
W przypadku braku nr PESEL

8.

Adres zamieszkania
ul. ..................................................... nr domu ............... nr lok. .............. kod .......................................
miejscowość ........................................................ poczta ...............................woj. ………………………………
powiat ……………………....................................................... gmina ............................................................

9.

Adres do korespondencji jest*
 taki sam jak adres zamieszkania,
 jest inny niż adres zamieszkania i brzmi:
ul. ................................................ nr domu .............. nr lok. .............. kod ........................................
miejscowość ............................................................... poczta .............................................................
woj. ............................................. powiat ............................................ gmina ....................................

10. Miejsce zamieszkania przed rozpoczęciem studiów to*

 miasto  wieś

11. Telefony kontaktowe (wraz z numerami kierunkowymi)
tel. komórkowy .................................................... tel. stacjonarny ............./..........................................
12. Adres e-mail2 ……………………………………………………………………………………………………………………………………
13. Dotyczy kandydatów na studia magisterskie uzupełniające
W przypadku przyjęcia mnie na studia magisterskie uzupełniające, wybieram
Specjalność .....................................................................................................................................................

Zobowiązuję się do pisemnego powiadamiania Działu Spraw Studenckich o każdorazowej zmianie danych adresowych.
Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku nie poinformowania o zmianie danych adresowych, w tym adresu poczty
elektronicznej, korespondencję wysłaną na podany uprzednio adres uważa się za skutecznie doręczoną.

Prawidłowość danych zawartych w podaniu stwierdzam własnoręcznym podpisem.

Białystok, dnia ...................................
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Opcja dobrowolna
Proszę wstawić znak „X” w jednym polu

*

.........................................................................

czytelny podpis kandydata

OŚWIADCZENIE O UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH
* oświadczenia w zakresie oznaczonym (*) są niezbędne do kontynuowania procesu rekrutacji



Oświadczam, że zapoznałem/łam się z zasadami rekrutacji i programem kształcenia na wybranym kierunku
w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku w roku akademickim 2022/2023*.



Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji przez
Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 14/3, 15-703 Białystok na podstawie art.6 ust.1
lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119. z późn. zm.).*



Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych, w tym na
wykorzystanie w tym celu wskazanego adresu e-mail przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Białymstoku, ul.
Zwycięstwa 14/3, 15-703 Białystok, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r.
Nr 119. z późn. zm.).



Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku w formie zdjęć lub filmów w celach marketingowych i
promocyjnych w mediach społecznościowych i na stronie internetowej WSE, w przypadku podjęcia
kształcenia na studiach.

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH DLA KANDYDATA NA STUDIA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego
przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego
dalej RODO), Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku,
ul. Zwycięstwa 14/3, 15-703 Białystok (dalej jako „WSE”),
2) W WSE został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem
poczty elektronicznej - iod@wse.edu.pl.
3) Pana/Pani osobowe będą przetwarzane w celu:
a)

realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO na podstawie wyrażonej przez
Pana/Panią zgody, przy czym brak wyrażenia zgody bądź jej cofnięcie uniemożliwi Pani/Panu udział w
procesie rekrutacji;

b) w razie podjęcia przez Pana/Panią studiów, w celu:
 realizacji umowy o kształcenie na studiach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze, określonych m.in. ustawą z dnia 20
lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższymi nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668) oraz Rozporządzeniem
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. 2018
poz. 1861), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, na podstawie artykułu 6 ust. 1
lit f RODO (np. monitoring wizyjny, ewentualne dochodzenie roszczeń i zobowiązań).

4) Pani/Pana dane osobowe, w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie w celach marketingowych,
mogą być również przetwarzane w celu:
a) organizacji wydarzeń, konferencji, konkursów, ankiet innych, niż związane z procesem kształcenia
b) prowadzenia kampanii promocyjnych, reklamowych i innych działań marketingowych związanych z
usługami edukacyjnymi WSE oraz partnerów WSE, w tym w formie mailingu, na podstawie art. 6 ust. 1
lit. a RODO;
c) promocji uczelni i jej usług edukacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na publikację wizerunku w
mediach społecznościowych i stronie internetowej WSE, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
5) Dane osobowe będą przechowywane przez WSE przez okres rekrutacji, a po jej zakończeniu – przez okres

przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej i archiwalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisami wewnętrznymi:
a) w przypadku przyjęcia na studia Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania
studiów, a następnie w celach archiwalnych przez okres 50 lat;
b) w przypadku nieprzyjęcia Pani/Pana na studia Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez
okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji na studia rozpoczynające się w danym
roku akademickim;
c) w przypadku nieprzyjęcia Pani/Pana na studia i wniesieniu opłaty rekrutacyjnej dane osobowe będą
przetwarzane przez okres przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej wymagany przepisami
prawa;
d) do momentu cofnięcia zgody, gdy przetwarzanie odbywa się na jej podstawie, bez wpływu na
zgodność przetwarzania z prawem do momentu odwołania zgody, przy czym cofnięcie zgody
uniemożliwi realizację celów dla których zostały zebrane.
6) Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów

upoważnionych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku korzystania przez
administratora z usług innych podmiotów, dane osobowe mogą być im ujawnione na podstawie umów
powierzenia przetwarzania danych osobowych, a podmioty te będą zobowiązane do zachowania
poufności przetwarzanych danych osobowych.
7)

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

8) Ma Pani/Pan prawo do:
a)
b)

c)

dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych;
usunięcia, ograniczenia, przetwarzania, przenoszenia danych osobowych – przy czym działania te
mogą uniemożliwić realizację celów dla których są przetwarzane, w tym celu realizacji procesu
kształcenia;
wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9) Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i
rozporządzeniem w sprawie studiów jest obowiązkowe dla realizacji procesu rekrutacji i kształcenia na
studiach, w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością
realizacji tych celów.

Białystok, dnia ...................................

.........................................................................

czytelny podpis kandydata

