JEDNOLITE MAGISTERSKIE

DATA WPŁYWU: ________________

KWESTIONARIUSZ

FOTO

DANE OSOBOWE
Nazwisko:

Nazwisko Panieńskie (wypełnienie dotyczy kobiet):

Imię:

Drugie Imię:

Data (DD-MM-RRRR) i miejsce (miejscowość )urodzenia:
Imię ojca:

Imię matki:

Płeć:
Numer PESEL:

Seria i nr dokumentu tożsamości:

Data ważności:

Dowód wydany przez:

Nazwa państwa, które wydało dokument tożsamości:
Obywatelstwo:

Karta Polaka:

Nazwa ukończonej szkoły średniej, profil klasy:
Rok ukończenia szkoły średniej:

Miejscowość:

Nazwa i adres WKU:

Nr książeczki wojskowej:

Miejsce zamieszkania przed rozpoczęciem studiów:
Miasto

Wieś

DANE TELEADRESOWE
Numer telefonu:
Adres zamieszkania

Adres mail:
Ulica i numer domu (bloku, mieszkania):

Kod pocztowy i miejscowość:
Adres do korespondencji

Ulica i numer domu (bloku, mieszkania):

Kod pocztowy i miejscowość:
Dane osoby kontaktowej (w przypadku zdarzenia losowego):

TRYB STUDIÓW
Wybrany KIERUNEK STUDIÓW:
STACJONARNY

NIESTACJONARNY

Źródło utrzymania studenta:

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW
Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej

2 fotografie (35 mm x 45 mm)

Kserokopia świadectwa dojrzałości

Zdjęcie w wersji cyfrowej

Potwierdzam prawidłowość informacji podanych przeze mnie w kwestionariuszu i podaniu.
Oświadczam, że po zapoznaniu się z przedstawionym mi Regulaminem Studiów WSHiU w pełni go akceptuję.

Data i podpis pracownika WSHiU przyjmującego kwestionariusz

Data i podpis osoby składającej kwestionariusz

WYPEŁNIJ CZYTELNIE SZARE RUBRYKI, NAJLEPIEJ TZW. PISMEM DRUKOWANYM
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu działa na podstawie decyzji MEN z dnia 04.07.1997 roku nr DNS-1-015-220/1/TBM/97
i wpisana jest do rejestru uczelni niepublicznych pod numerem 130

Na podstawie art. 13 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) (dalej: Rozporządzenie RODO), informujemy, iż:
1.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956r nr 217/219 61-485
Poznań.
2.
W Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956r nr 217/219 61-485 Poznań.
powołano Inspektora Ochrony Danych Osobowych „IOD” – kontakt iod@wshiu.pl albo powyższy adres korespondencyjny.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
a.
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i wykonania umowy na studia organizowane przez Wyższą Szkołę
Handlu i Usług w Poznaniu i realizacji zadań dydaktycznych wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz.U. z 2018 poz.1668);
b.
wykonywania wewnętrznych celów administracyjnych w/w szkoły, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego szkoły (podstawa
prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO);
c.
informacyjnych, marketingu i promocji w/w szkoły, w tym prowadzenia konkursów, utrwalania wizerunku, utrzymywania kontaktu
telefonicznego i mailowego oraz promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku szkoły (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a
Rozporządzenia RODO).
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym
podmioty współpracujące z Wyższą Szkołą Handlu i Usług w Poznaniu w celach związanych z rekrutacją na studia organizowane przez ww. Szkołę i w
związku z wykonaniem umowy na studia lub w celach związanych z realizacją usług informacyjnych, marketingowych i promocyjnych Wyższej Szkoły
Handlu i Usług w Poznaniu.
5.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3. celów przetwarzania, tj.:
a.
w zakresie związanym z wykonaniem umowy – w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora;
b.
w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych szkoły – do momentu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów uczelni
stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
c.
w zakresie marketingu i promocji szkoły – do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie.
4.
W związku z przetwarzaniem udostępnionych przez Panią/Pana danych osobowych:
a.
przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania swoich danych, usunięcia swoich danych, ograniczenia
przetwarzania swoich danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, przenoszenia swoich danych.
b.
w przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia
RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
c.
w przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w szkołę Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO,
przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez Wyższą Szkołą Handlu i Usług w Poznaniu w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania,
konsekwencją czego będzie uzyskanie przez Panią/Pana wyselekcjonowanej informacji, w tym informacji marketingowo-promocyjnej.
3.

8.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych, może skutkować odmową
zawarcia umowy z Wyższą Szkołą Handlu i Usług w Poznaniu lub niemożnością uczestnictwa w ankietach, akcjach promocyjnych i otrzymywania ofert
marketingowych.
9.
Klauzule - zgody:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu marketingu i promocji Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu, ul. 28 czerwca
1956r nr 217/219, 61-485 Poznań, w tym otrzymywania ofert marketingowych, promocyjnych, udziału w ankietach oraz promocji osiągnięć i utrwalania
pozytywnego wizerunku szkoły (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wizerunkowych w celu budowania pozytywnego wizerunku Wyższej Szkoły Handlu i Usług
w Poznaniu w przestrzeni publicznej i mediach, w tym mediach społecznościowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO)
Wyrażam zgodę na wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących w celach kontaktowych i
informacyjnych oraz marketingowo-promocyjnych dotyczących Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu, (podstawa prawna art. 172 prawa
telekomunikacyjnego)
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych, marketingowo-promocyjnych drogą elektroniczną przez Wyższą Szkołę Handlu i Usług w
Poznaniu (podstawa prawna art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną)

Data i podpis osoby składającej kwestionariusz
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