
 
 

 

 

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA 

W WARSZAWIE 

 

PODANIE 

Proszę o przyjęcie mnie na studia podyplomowe: 

 

…………………………………………………………………………………………… 
  

 

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

  podpis kandydata 

 

 

I.  KWESTIONARIUSZ OSOBOWY SŁUCHACZKI/SŁUCHACZA  STUDIÓW PODYPLOMOWYCH  

 

1. Nazwisko: .............................................................................., pierwsze imię  ............................................ drugie imię  ............................................. 

2. Data urodzenia: dzień ...................., miesiąc ..............., rok ....................., miejscowość  ..........................................................................................., 

3. Nr PESEL ......................................................................, seria i nr paszportu (w przypadku cudzoziemców) ............................................................,  

obywatelstwo ..................................................................................., kraj urodzenia ....................................................................................................., 

4. Adres zamieszkania: ulica ............................................................................................. nr domu ..............................., mieszkania ..............................,  

kod poczt. ............................ miejscowość: ................................................................................... powiat ....................................................................,  

gmina ...................................... woj. ................................................. kraj .................................................................  miasto   wieś 

5. Adres do korespondencji: ulica ..................................................................................... nr domu ..............................., mieszkania ..............................  

kod poczt. ............................ miejscowość: ................................................................................... powiat ...................................................................., 

gmina ............................................................................. woj. ................................................. kraj ................................................................................, 

6. Tel. kom.: ........................................................................................., e-mail .................................................................................................................., 

7. Nazwa ukończonej szkoły wyższej:  ................................................................................................................................................................................,  

..................................................................................................................... wydział ......................................................................................................, 

kierunek studiów..............................................................................................................................................................................................................., 

miejscowość ........................................................................................................................, rok ukończenia ..................................................................,  

uzyskany tytuł ................................................................................. 

 

Prawidłowość danych potwierdzam własnoręcznym podpisem ………………………………………… ,   Warszawa. dn. …………………………………………… 

 

POUCZENIE  

1. Podanie oraz inne dokumenty przedstawione władzom Uczelni winny być wypełnione czytelnie i dokładnie.  

Podstawowe dane personalne proszę wpisać drukowanymi literami.  

2. Uprzedza się o odpowiedzialności karnej z art. 233 kk – za podanie nieprawdziwych danych. 

  

Data wpływu 

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

Data wpłaty 

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

Kwota 

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

.. 

 

 

 

 

Nr Rej. Pod.  

 



Na podstawie przepisów 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z 
04.05.2016 r. L 119), Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie, wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 w/w 
rozporządzenia informuje, że:  
I. Administratorem danych osobowych jest Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie, dane kontaktowe: adres: ul. 

Olszewska 12, 00-792 Warszawa, adres poczty elektronicznej (e-mail): rektorat@wseiz.pl, tel. +48 22 825 80 34/35;   fax +48 
22 825 80 31;  

II. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować telefonicznie: +48 22 825 80 32 lub za pośrednictwem poczty 
elektronicznej: rodo@wseiz.pl;  

III. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu studiów (w tym zakresie w związku z 
realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa), wypełniania wzajemnych obowiązków wynikających z umowy, 
prowadzenia monitoringu karier absolwentów, tj. zgodnie z przepisami art. 6 ust. 1 lit c, e i f , oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO.  

IV. Za podstawę prawną przetwarzania danych w oparciu o przesłankę określoną w art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO 
uznać należy:  

 ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn.  zm.), 
w szczególności art. 342. 1, art. 344. 1, art. 353,  

 rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów z dnia z dnia 27 września 2018r. (Dz.U. z 2018 
r. poz. 1861 z późn. zm.);  

V. Dane przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 
ust. 1 lit f) będą tylko w związku z ewentualnym dochodzeniem roszczeń oraz obroną praw wynikających z zawartej umowy 
lub wydanych decyzji administracyjnych oraz monitoringu karier absolwentów;  

VI. Dane osobowe, pozyskane w oparciu o przesłankę wynikającą z przepisu prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), będą 
przechowywane przez okres 10 lat – w postaci kopii złożonych dokumentów. Pozostałe dane będą usuwane niezwłocznie po 
wygaśnięciu celu ich przetwarzania. 

VII. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i 
do przenoszenia danych, zgodnie z przepisami rozdziału III RODO. 

VIII. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych;  

IX. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości przyjęcia na studia 
podyplomowe ze względu na obowiązki prawne ciążące na administratorze.  

  
Zapoznałem się z powyższymi informacjami i są dla mnie zrozumiałe. 

 
 

Warszawa, dn. ……………………………………………….      …………………………………….……..……………. 
/imię i nazwisko/ (podpis kandydatki/ kandydata) 

 

 
 

W przypadku nieuruchomienia Studiów Podyplomowych  proszę o zwrot wpłaconej przeze mnie opłaty w wysokości  

......................................złotych  (słownie złotych: ..........................................................................................................) 

w formie przelewu bankowego na konto bankowe: 
     

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

(właściciel konta) 

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

(nazwa baku, oddział) 

  

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

(numer rachunku) 
 
 

 

Oświadczam, że otrzymałem (wypełnia kandydat po podpisaniu umowy):  
1. Kserokopię podania o przyjęcie na studia. 
2. Regulamin studiów podyplomowych. 
3. Jeden egzemplarz umowy. 

 

 

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

(podpis kandydatki/ kandydata) 
 

 

 

 

Podpis pracownika WSEiZ 

 

 

 

mailto:rodo@wseiz.pl

