....................................................................
Miejscowość, data

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY
Proszę o przyjęcie mnie na studia podyplomowe – kierunek: ..................................................................
prowadzone w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku / Wyższej Szkole Finansów
i Zarządzania w Białymstoku Filii w Ełku*
Dane kandydata:
1. Imię (imiona): ...............................................................................................................................
2. Nazwisko: ......................................................................................................................................
3. Data i miejsce urodzenia: .............................................................................................................
4. PESEL: ...........................................................................................................................................
5. Płeć: ..............................................................................................................................................
6. Dokument tożsamości: .................................................................................................................
7. Seria i numer dokumentu tożsamości: .........................................................................................
8. Obywatelstwo: .............................................................................................................................
9. Adres zamieszkania: .....................................................................................................................
10. Adres do korespondencji: .............................................................................................................
11. Adres e-mail: ................................................................................................................................
12. Telefon: .........................................................................................................................................

Prawidłowość danych zawartych w podaniu stwierdzam własnoręcznym podpisem.
………………………….…………………………………….
czytelny podpis

Do kwestionariusza dołączam:
1) kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
2) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
3) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną.

*niewłaściwe skreślić

Oświadczenie
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wyższą Szkołę Finansów
i Zarządzania w Białymstoku zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
informuje się, iż:
1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania
w Białymstoku, ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok, Tel 85/67 85 823 e-mail: kancelaria.rektora@wsfiz.edu.pl,
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w
Białymstoku, ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok, możliwy jest pod numerem tel. 85/ 67 85 851 lub
adresem e-mail: iod@wsfiz.edu.pl,
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b i c - ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016)
4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a. realizacji procesu rekrutacji i cyklu kształcenia na studiach podyplomowych
b. rachunkowości i rozliczeń podatkowych,
c. windykacji należności oraz dochodzenia roszczeń,
d. generowania statystyk,
e. archiwizacji,
5. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są:
a) podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa,
b) osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach
wykonywania swoich obowiązków służbowych,
c) podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się
konieczność przetwarzania danych,
6. dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego bądź organizacji międzynarodowych,
7. dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu,
8. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 50 lat w Archiwum Wyższej Szkoły
Finansów i Zarządzania w Białymstoku,
9. posiada Pan/Pani prawo żądania od Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku
dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych,
10. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa, adres e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl, Tel.: fax. 22 531 03 01,
gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora
niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016r.,
11. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie
wymaganym przez Administratora może skutkować niemożnością realizacji procesu
kształcenia na studiach podyplomowych.

……………………………………………………….
data i czytelny podpis

Oświadczenie
o wyrażeniu zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną
(otrzymywanie korespondencji elektronicznej)
Niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
w celach marketingowych i innych usługach administratora danych, tj. Wyższą Szkołę Finansów
i Zarządzania w Białymstoku zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).
Na podstawie ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.
U. z 2020 r., poz. 344 ze zm.) wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez Wyższą Szkołę Finansów
i Zarządzania w Białymstoku informacji handlowej za pośrednictwem komunikacji elektronicznej,
a także na używanie przez Uczelnię komunikacji telefonicznej oraz telekomunikacyjnych
urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących w celu przekazania mi oferty
marketingowej i innych usług administratora danych zgadnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r.
prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2460 ze zm.).
Podpisanie oświadczenia jest dobrowolne.
Jednocześnie oświadczam, że zapytanie mnie o zgodę zostało mi przedstawione
w wyraźnej i zrozumiałej formie oraz poinformowano mnie o możliwości wycofania zgody
w każdym czasie, a także o możliwości jej rozliczalności.

….…………………………………………………….
data i czytelny podpis

