Data wpływu……………………………

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
w Bielsku-Białej
PODANIE DLA KANDYDATA
Proszę o przyjcie mnie na STUDIA PODYPLOMOWE
............................................................................
KANDYDAT:
1. Nazwisko: ..................................................................................................................................
2. Imiona: ......................................................................................................................................
3. Adres stałego zamieszkania: .....................................................................................................
........................................................................................................................................................
4. Adres do korespondencji: ..........................................................................................................
5. Adres email: ...............................................................................................................................
6. Numer telefonu: .........................................................................................................................
7. Nazwa ukończonej Uczelni:
Wydział: ..........................................................................................................................................
Kierunek: ........................................................................................................................................
Gdzie: .............................................................................................................................................
Kiedy: (lata) od................................ do................................ilość semestrów: ................................
Uzyskany tytuł: ................................................................................................................................

Prawidłowość danych zawartych w podaniu
potwierdzam własnoręcznym podpisem

Bielsko-Biała, dnia ...............................

………………………………………………
(podpis kandydata)

Załączniki:
- Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
- Dowód osobisty do wglądu
- Jedna fotografia (45mmx35mm)
- Inne zaświadczenia np. związane ze zniżkami

OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wyższą Szkołę Finansów i Prawa w Bielsku - Białej, ul.
Czesława Tańskiego 5, moich danych osobowych w celu wykonania przez Uczelnię czynności
informacyjnych o rezultatach procesu dydaktycznego i opłatach za naukę. Równocześnie wyrażam
zgodę na podawanie moich wyników w nauce oraz wysokości i terminowości dokonywania opłat za
naukę poprzez informację zamieszczoną na indywidualnym koncie studenta w wirtualnym
dziekanacie WSFiP oraz drogą pocztową listem poleconym.
Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016r. (RODO) informuje że:
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WSFiP w Bielsku-Białej z siedzibą przy
ul. Cz. Tańskiego 5 43-382 Bielsko-Biała.
b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z realizacją przepisów prawa
o uczelni wyższej.
c) Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, z którymi WSFiP współpracuje w przypadku
konieczności ich przekazania w związku uprawnieniami wynikającymi na podstawie przepisów prawa.
d) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony przepisami prawa.
e) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, a także prawo do sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania swoich danych osobowych oraz do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
oraz prawo do przenoszenia tych danych.
f) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
g) Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów Ustawy o szkolnictwie
wyższym jt. Dz. U. z 2017poz.2183.

……………………………………………………
(miejscowość i data)

....................................................
(nazwisko i imię)

