
 

 

Wyższa Szkoła Humanistyczna 

Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie 

 
 

1. Imię (imiona) i nazwisko   ..............................................................................................................................  

2. Data urodzenia ………………....……………… 3. Miejsce urodzenia  ...........................................................  

4. Obywatelstwo ……………………………………..……….. 5. PESEL …………………………………………… 

6. w przypadku braku numeru PESEL nazwa i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz  

nazwę państwa, które go wydało .…………………………………………………………………………………….. 

7. Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji):  ……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………..……………………… 

8. Dane do kontaktu: 

      e-mail …………………………………………………..      nr telefonu  ...........................................................  

9. Wykształcenie:  ..............................................................................................................................................  

      nazwa uczelni: . ...........................................................................................................................................  

      kierunek, specjalność: ……………………………………………………………………………………………… 

10. Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1-10 są zgodne ze stanem faktycznym. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) informujemy, że: 

1. Administratorem Pana/Pani danych jest Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie przy 
ul. Monte Cassino 15, dane kontaktowe Administratora: adres e-mail: administrator@wshtwp.pl, tel. 91-424-32-00 

2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, której efektem będzie zawarcie umowy na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c związku z wypełnianiem obowiązków prawnych ciążących 
na administratorze oraz w celu udzielania odpowiedzi na żądanie w związku z rekrutacją oraz lub obrony roszczeń jako prawnie uzasadniony interes 
Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f.  

3. Pani/Pana dane osobowe w zależności od podstawy prawnej przetwarzania danych będą przechowywane przez różne okresy czasu. Dane są 
przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, a po realizacji tego celu zgodnie z terminami 
wynikającymi z przepisów prawa. W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych w związku z wykonywaniem umowy której stroną była Pani/Pan lub w 
celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na Pani/Pana żądanie dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy a po tym 
czasie zgodnie z terminami wynikającymi z przepisów prawa.  

4. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji i realizacji umowy której Pani/Pan jest stroną. 
5. Odbiorcami danych osobowych są podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające 

dane osobowe na polecenie Administratora. 
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu – zgodnie z Rozporządzeniem 2016/679. Administrator Danych 
informuje że każde żądanie będzie rozstrzygane indywidualnie. 

7. W przypadku stwierdzenia, że Pani/Pana dane są przetwarzane z naruszeniem przepisów prawa przysługuje Pani/Panu wniesienia skargi do prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu ani przekazywaniu do państw trzecich. 

 

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

                      miejscowość,  data       podpis kandydata  

zdjęcie 

3,5 x 4,5 cm 

 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY 

                kandydata na studia podyplomowe na kierunek: 

       ……………………………...………..……………………………… 

               

Nr albumu 

 

……...……

……..……. 

 


