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Kwestionariusz osobowy kandydata na studia podyplomowe

Nazwa studiów podyplomowych: Pielęgniarstwo i chów zwierząt towarzyszących  

Fotografia

Edycja: 8 2019/2020 Nr albumu**

Imię (imiona) i nazwisko

Nazwisko panieńskie

Data urodzenia Miejsce urodzenia

Województwo

PESEL Nr dowodu osobistego

Imię ojca Imię matki

Nazwa ukończonej uczelni wyższej

Kierunek

Rok ukończenia Stopień/tytuł

Adres zameldowania

Ulica Nr domu Nr mieszkania

Kod Miejscowość

Adres zamieszkania, (jeśli jest inny niż zameldowania)/ adres do korespondencji

Ulica Nr domu Nr mieszkania

Kod Miejscowość

Telefon wraz z numerem kierunkowym, telefon komórkowy Adres e-mail

Miejsce pracy

Zawód

Dane są zebrane na podstawie rozporządzenia MNiSW w sprawie dokumentacji przebiegu studiów zgodnie z  ustawą
prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668) dla potrzeb Uniwersytetu
Przyrodniczego  we  Wrocławiu.  Osobie,  której  dane  dotyczą  przysługuje  prawo  wglądu  w  dane  oraz  prawo  ich
poprawienia. Dane podałem/am zgodnie ze stanem faktycznym. 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA PODYPLOMOWE
       UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego europejskiego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, że:



1. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Uniwersytet  Przyrodniczy  
we Wrocławiu z siedzibą przy ulicy Norwida 25, 50-375 Wrocław, NIP: 896-000-53-54, REGON:
000001867. 

2. Uniwersytet  Przyrodniczy  we  Wrocławiu wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych  (IOD),  
z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iod@upwr.edu.pl. 

3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art.  6 ust. 1 lit. b i c RODO zgodnie z  ustawą
MNiSW Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 20 lipca 2018 r. (Dz. U.  2018,  poz. 1669) w celu
realizacji rekrutacji na studia podyplomowe.

4. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych
przepisami prawa.

5. Dane kandydatów nie przyjętych przetwarzane będą do zakończenia procesu rekrutacji. Po tym
czasie dane zostaną usunięte.

6. Posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  prawo  ich  sprostowania,
usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,  prawo do przenoszenia  danych,  prawo do wniesienia
sprzeciwu  wobec  przetwarzania  danych  zgodnie  z  przepisami  ogólnego  europejskiego
rozporządzenia  o  ochronie  danych  osobowych.  W celu  skorzystania  z  przysługujących  praw,
należy  skontaktować  się  z  Inspektorem  Ochrony  Danych  Uniwersytetu  Przyrodniczego  we
Wrocławiu, pod adresem mailowym iod@upwr.edu.pl. 

7. Dane  osobowe  nie  będą  podlegały  zautomatyzowanym  procesom  podejmowania  decyzji
i profilowania.

8. Ma  Pani/Pan  prawo  wniesienia  skargi  do  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych  gdy  uzna
Pani/Pan,  iż  przetwarzanie  danych  osobowych  narusza  przepisy  ogólnego  europejskiego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

9. Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  jednak  nie  podanie  danych  skutkuje  brakiem
możliwości  wzięcia udziału w rekrutacji.

………………………………………………….....………….           ….....…………………………………………………………….
   (miejscowość i data)                              (podpis)

Wykaz dokumentów dołączonych do kwestionariusza

1. Dyplom ukończenia studiów wyższych.

2. Kserokopia dowodu osobistego (2 strony).

3. Fotografia (podpisana na odwrocie).

4. Inne …………………………………………………………………….


