Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania
w Białymstoku
ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok
tel. (085) 678 58 45fax (085) 675 00 88
ckp@wsfiz.edu.pl

………………………….…………………………………….
Miejscowość i data

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY
Proszę o przyjęcie mnie na studia Master of Business Administration
prowadzone w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku
Dane kandydata:
1. Imię (imiona): ...............................................................................................................................
2. Nazwisko: ......................................................................................................................................
3. Data i miejsce urodzenia: .............................................................................................................
4. PESEL: ...........................................................................................................................................
5. Płeć: ..............................................................................................................................................
6. Imiona rodziców: ..........................................................................................................................
7. Dokument tożsamości: .................................................................................................................
8. Seria i numer dokumentu tożsamości: .........................................................................................
9. Obywatelstwo: .............................................................................................................................
10. Adres zamieszkania: .....................................................................................................................
11. Adres do korespondencji: .............................................................................................................
12. Adres e-mail: ................................................................................................................................
13. Telefon: .........................................................................................................................................
14. Przebieg pracy zawodowej:
od - do

miejsce pracy

zajmowane stanowisko/stanowiska

15. Ukończone studia wyższe, studia podyplomowe, kursy, szkolenia:
od - do

nazwa uczelni/jednostki szkoleniowej

tytuł/dyplom/świadectwo/certyfikat

16. Prawidłowość danych zawartych w podaniu stwierdzam własnoręcznym podpisem.
………………………….…………………………………….
czytelny podpis

Do kwestionariusza dołączam:
1) kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
2) 1 fotografię formatu dowodowego
3) kopię dokumentu tożsamości,
4) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
5) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną.

Oświadczenie
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wyższą Szkołę Finansów
i Zarządzania w Białymstoku. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, art. 7 oraz art. 13 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:
1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania
w Białymstoku, ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok, Tel 85/67 85 823 e-mail: rektorat@wsfiz.edu.pl,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania
w Białymstoku, ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok, możliwy jest pod numerem tel. 85/ 67 85 851
lub adresem e-mail: iod@wsfiz.edu.pl,
3) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji i cyklu
kształcenia zgodnie z ustawą z 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 2183 ze zm.) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f i/lub art.9 ust.2 lit. a, b,
c, d, h, i, j - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
który prowadzi System Informacji o Szkolnictwie Wyższym w Ramach Zintegrowanego Systemu
Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym „POL-on” zwany dalej „Systemem POL-on”,
5) dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego,
6) dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu,
7) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 50 lat w archiwum Wyższej
Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku,
8) posiada Pan/Pani prawo do: żądania od Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku
dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych,
9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione
jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym
rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
10) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie
wymaganym przez administratora może skutkować niemożnością realizacji procesu kształcenia
wynikającą z art. 13 ust. 1 pkt 6 ustawy z 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.).

……………………………………………………….
data i czytelny podpis

Oświadczenie
o wyrażeniu zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną
(otrzymywanie korespondencji elektronicznej)
Niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich
danych osobowych w celach marketingowych i innych usługach administratora danych, tj. Wyższą
Szkołę Finansów i Zarządzania w Białymstoku zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, art. 7, oraz art. 13
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).
Na podstawie ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1219 ze zm.) wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania
w Białymstoku informacji handlowej za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, a także na
używanie przez Uczelnię komunikacji telefonicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych
i automatycznych systemów wywołujących w celu przekazani mi oferty marketingowej i innych usług
administratora danych zgadnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U.
z 2017 r., poz. 1907 ze zm.).
Podpisanie oświadczenia jest dobrowolne.

….…………………………………………………….
data i czytelny podpis

*niewłaściwe skreślić

