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KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA NA STUDIA PODYPLOMOWE  

„Pielęgniarstwo i chów zwierząt towarzyszących" 

Nr albumu (nadaje uczelnia)………………….......................... 

*Kwestionariusz proszę wypełnić drukowanymi literami!  

1. DANE OSOBOWE*  
Imiona, nazwisko …............................................................................................................................... 

Imiona rodziców .................................................................................................................................... 

Nazwisko rodowe …............................................................................................................................... 

Data urodzenia ................................................. Miejsce urodzenia ...................................................... 

Województwo ........................................................... 

PESEL: …………………………………..……....  

Seria i nr dowodu osobistego …………………………............................. wydanego przez ……………………… 

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

 

2. WYKSZTAŁCENIE  
Nazwa ukończonej uczelni wyższej ...................................................................................................... 

Kierunek ........................................................................ 

Rok ukończenia ..................... uzyskany stopień:    □ licencjat      □ magister       □ inżynier  

 

3. ZAWÓD  
Wyuczony ........................................................... wykonywany .......................................................... 

 

4. ADRES ZAMIESZKANIA  
Ulica .................................................................................. nr domu ............. nr mieszkania .............. 

Miejscowość ....................................................................... Kod pocztowy ........................................ 

Telefon .................................................................  

e-mail (wymagane) ................................................. 
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5. ADRES DO KORESPONDENCJI (jeśli inny niż zamieszkania)  
Ulica ...................................................................... Nr domu ............. Nr mieszkania .............. 

Miejscowość ................................................................... Kod pocztowy ........................ 

Telefon .................................................................  

e-mail (wymagany) .................................................................... 

Informacja w sprawie przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji 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), informujmy, iż: 
 

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

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

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na uczelnię, na podstawie ogólnego europejskiego rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. art. 6 ust. 1 lit. c, to jest na podstawie ustawy prawo o szkolnictwie 
wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.). Dane są również przetwarzane na podstawie ogólnego 
europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. art. 6 ust. 1 lit. f, w celu realizacji 
uzasadnionych interesów administratora danych dotyczących bezpośredniego kontaktu z kandydatami na studia oraz 
ułatwienia i zapewnienia efektywności procesów rekrutacji i przyjęcia na studia. 

4) Dane osobowe kandydatów nie przyjętych na studia będą przetwarzane nie dłużej niż do 31 maja roku następnego po 
zakończeniu rekrutacji, a w przypadku procesu rekrutacji na studia II stopnia do 31 maja roku, w którym kandydat aplikował na 
studia.  

5) Dane osobowe podane w procesie rekrutacji wobec kandydatów przyjętych na studia zostaną wykorzystanie do procesu 
przygotowania umowy między kandydatem, a Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b 
ogólnego europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

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 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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 przekazywane do państwa trzeciego (do państwa poza Europejskim Obszarem Gospodarczym) lub 
organizacji międzynarodowych. 

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

9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak nie podanie danych skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku 
rekrutacyjnego.  

10) Ma Pan/Pani 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 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

11) Administrator chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed 
nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i 
organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich 
nieupoważnionym wykorzystaniem.   
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□  Dane osobowe podałem dobrowolnie posiadając informacje, że nie podanie danych skutkuje nie rozparzeniem wniosku 
rekrutacyjnego oraz znane mi są zasady przetwarzania danych osobowych w celu rekrutacji przez Uniwersytet 
Przyrodniczy we Wrocławiu określone w powyższym obowiązku informacyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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. 

 

□  Rozumiem i przyjmuję do wiadomości, że Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu niniejszym zastrzega, że nie ponosi (i 
nie będzie ponosić w przyszłości) jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu podania przez kandydata na studia danych 
nieprawdziwych lub błędnych oraz z tytułu składania przez kandydata na studia oraz studenta oświadczeń 
nieprawdziwych, a także niedopełnienia przez niego wymogów formalnych związanych z procesem rekrutacji. Rozumiem, 
że na podstawie art. 233 i 270 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88 poz. 553 z zm.) mogę 
ponieść odpowiedzialność za składanie nieprawdziwych oświadczeń, przerabianie dokumentu i używanie go, jako 
autentycznego, podawanie błędnych lub nieprawdziwych danych, składanie nieprawdziwych oświadczeń (w tym w 
związku z postępowaniem rekrutacyjnym i podczas studiów). 

 

 

    

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

(Data i podpis kandydata) 


