Data wpływu
Nr albumu

REKTOR

WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W BIAŁYMSTOKU
PODANIE
O PRZYJĘCIE NA STUDIA PODYPLOMOWE NA KIERUNEK
………………………………………………………………………………………………………………………………..
KANDYDAT
1.

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

2.

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


3.

Płeć  kobieta

4.

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

 mężczyzna

5.

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

6.

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

7.

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

8.

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

9.

Miejsce zamieszkania przed rozpoczęciem studiów to*:

 miasto,  wieś.

10. Ukończone studia wyższe:
Nazwa uczelni.................................................................... Wydział .........................................................
Kierunek………………………………………………………………………. Data ukończenia studiów………………………………
Nazwa i data uzyskanego tytułu……………………………………………………………………………………………………………
11. Telefony kontaktowe (wraz z numerami kierunkowymi)
tel. komórkowy .................................................... tel. stacjonarny ............./..........................................
12. Adres e-mail2 ……………………………………………………………………………………………………………………………………
13. Obecne /dotychczasowe miejsce pracy2………………………………………………………………………………………………..
Stanowisko ……………………………………………………………………………… od dnia………………………………………….

*Proszę wstawić znak „X” w jednym polu 
1
W przypadku braku nr PESEL
2
Opcja dobrowolna

1

Prawidłowość danych zawartych w podaniu stwierdzam własnoręcznym podpisem.
Białystok, dnia ...................................



.........................................................................
podpis Kandydata

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z zasadami rekrutacji i programem kształcenia na wybranym kierunku
studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku.

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

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji procesu bieżącej rekrutacji na
studia podyplomowe realizowanych 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 do celów przyszłych rekrutacji na studia
podyplomowe realizowane 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 do celów Organizacji wydarzeń, konferencji,
konkursów, ankiet innych niż związane z procesem kształcenia 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 przetwarzanie moich danych osobowych do celów prowadzenia kampanii promocyjnych,
reklamowych i innych działań marketingowych związanych z usługami edukacyjnymi WSE oraz partnerów
WSE, w tym w formie mailingu.
KLAUZURA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) – zwane dalej RODO, przedstawiamy następujące informacje:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, z siedzibą w: 15-703 Białystok, ul.
Zwycięstwa 14/3.
2) Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem email: iod@wse.edu.pl.
3) Pani/Pana osobowe będą przetwarzane w następujących celach, w oparciu o przedstawione podstawy prawne:
1.
2.



4)


udział w bieżącej rekrutacji, o ile wyrazi Pani/Pan na to zgodę oraz udział w przyszłych rekrutacjach, o ile wyrazi Pani/Pan na to
zgodę, na podstawie – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, przy czym brak wyrażenia odpowiedniej zgody bądź jej cofnięcie uniemożliwi
Pani/Panu udział w procesie bieżącej lub przyszłych rekrutacjach
w razie podjęcia przez Panią/Pana studiów podyplomowych, w celach:
realizacja umowy o świadczenie usług edukacyjnych w ramach studiów podyplomowych - art. 6 ust. 1 lit. b RODO
prowadzenie dokumentacji przebiegu studiów podyplomowych i spełnienie obowiązków
informacyjnych, archiwizacyjnych i
statystycznych wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo szkolnictwie wyższym i nauce (DZ. U. 2018 poz. 1668) oraz
innych obowiązujących rozporządzeń - art. 6 ust. 1 lit c RODO
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora takich jak rozliczanie płatności, ewentualne
dochodzenie i odpieranie roszczeń - art. 6 ust. 1 lit f RODO
Pani/Pana dane osobowe, w przypadku wyrażenia zgody, na wykorzystanie w celach marketingowych, mogą być również
przetwarzane w celu:
organizacji wydarzeń, konferencji, konkursów, ankiet innych, niż związane z procesem kształcenia, na podstawie wyrażonej przez
Panią/Pana zgody - art. 6 ust. 1 lit. a RODO
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5)



6)

7)
8)




9)

prowadzenia kampanii promocyjnych, reklamowych i innych działań marketingowych związanych z usługami edukacyjnymi WSE oraz
partnerów WSE, w tym w formie mailingu, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody - art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Dane osobowe będą przechowywane przez WSE przez okres:
w przypadku niepodjęcia studiów i niewyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach – po zakończeniu rekrutacji, w przypadku
wyrażenia zgody – przez okres 1 roku.
w przypadku podjęcia studiów - niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów, w tym określony ustawą z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo szkolnictwie wyższym i nauce (DZ. U. 2018 poz. 1668) - dane osobowe znajdujące się w teczce akt osobowych słuchacza
będą przechowywane przez okres 50 lat.
do momentu cofnięcia przez Pana/Panią zgody w sytuacji danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej przez
Pana/Panią zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania do momentu jej cofnięcia
Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. WSE ma
prawo przekazać dane osobowe stronie trzeciej – jeśli będzie to konieczne, aby WSE mogła świadczyć usługi, przy czym dane te będą
przekazywane wyłącznie osobom i podmiotom, które WSE upoważni i którym powierzy czynności przetwarzania danych osobowych
np. dostawcy usług informacyjno-telekomunikacyjnych. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z WSE, tylko zgodnie
z poleceniami WSE i zakresie celów realizowanych przez WSE.
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
Ma Pani/Pan prawo do:
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,
cofnięcia zgody w dowolnym momencie w sytuacji danych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody – przy czym cofnięcie zgody
uniemożliwi realizację celów, dla których są przetwarzane,
wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Odmowa podania
danych będzie skutkować niemożliwością realizacji tych celów.

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej

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

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

podpis Kandydata
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