
 

 

Tel. kontaktowy: ………………………………………………………..                                      

Adres e-mail: ……………………………………..………………………                                                                   

Płeć - K-kobieta/ M-mężczyzna*     

 

 

 

 

 

 

JM Rektor 

Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii 

TWP w Olsztynie 

 

 

 

Proszę o przyjęcie mnie na studia podyplomowe w formie niestacjonarnej* 

Nazwa studiów …………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………… 

w Olsztynie/Kętrzynie* w roku akademickim 2019/2020 

 

1. Nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………………………………..……...…………………… 

2. Imię (imiona): ……………………………………………………………………………………….....………………………………………………..……..…… 

3. Data urodzenia (dz-m-r): …………………………………..….…...........................................................................……………………...………………….…. 

4. Miejsce urodzenia:……………………………………….…...……………………5. Imię ojca………………………………………………..…..…...…… 

6. PESEL ……………………………….……..….………..………..…  

w przypadku braku – nazwa i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, nazwa państwa wydania 

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

7. Obywatelstwo:……..……………………………………….……...                                  

8. Miejsce zamieszkania: miasto/wieś* kod: ……………...……. miejscowość: …………………………………………….…………….......…… 

9. Adres zamieszkania:  

Kod …………………………………… miejscowość ……………………………………………………………………… 

ulica: …………………………………………………………………..……………….. nr domu: ………………...….. nr mieszkania: …….…………….… 

woj.: .…………………………………………………………….…   kraj: ……………………………………………………………………………………..……... 

10. Adres do korespondencji:  

Kod …………………………………… miejscowość ……………………………………………………………………… 

ulica: ………………………………………………..………………………………….. nr domu: ………………...….. nr mieszkania: ……………..…….… 

woj.: .…………………………………………………………….…   kraj: ……………………………………………………………………………………..……... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*właściwe podkreślić                
 

                                                                                                                                  Prawdziwość powyższych danych  

stwierdzam własnoręcznym podpisem  

                                                                                                                                           

  …………… dnia ………………………………………                                                   …………………………………………………………..                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                  data i czytelny podpis kandydata  

 

 

Data wpływu  

Opłata wpisowa  

Opłata za indeks  

Nr albumu  



 

 

 

13. Załączniki:   

 

 

Spis dokumentów  
 

1. Dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich/ inżynierskich 

(poświadczona przez WSIiE TWP kserokopia) 
 

Nazwa Uczelni  …………………………………………………………………….…………..…… w ………………………..… 

kierunek ………………………………………….. specjalność …………………………………………………………………… 

nr dyplomu ……………….….………………………. z dnia …………………………………………………………………….. 

 

2. Inne: 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Ankieta dla kandydata na studia podyplomowe 

1. Co zdecydowało o wyborze WSIiE TWP? 

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

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

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

2. Co było źródłem informacji o ofercie edukacyjnej? 

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

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

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

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119   

z 04.05.2016) informujemy: 

 Administratorem  Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP z siedzibą przy 

ul. Jagiellońskiej 59 w Olsztynie, 

 Pani/Pana dane są pozyskiwane w celu realizacji usług edukacyjnych zgodnie z trybem i tokiem studiów, 

 Podanie danych administratorowi jest dobrowolne, ale stanowi konieczny warunek skorzystania z usług edukacyjnych, 

 Dane mogą być udostępnione podmiotowi zewnętrznemu do celów prowadzenia obsługi finansowej na zasadach określonych 

 w umowie o warunkach odpłatności za studia podyplomowe, 

 Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 

 

 

 

 

……………………………………………………………                                                                                                                                                                             

data i czytelny podpis kandydata  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 str. 1  z 

04.05.2016) informujemy: 

 Administratorem  Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP z siedzibą w Olsztynie, 

przy ul. Jagiellońskiej 59. 

 Pani/Pana dane są pozyskiwane w celu realizacji usług edukacyjnych zgodnie z trybem i tokiem studiów. 

 Podanie danych administratorowi jest dobrowolne, ale stanowi konieczny warunek świadczenia usług edukacyjnych, 

 Dane mogą zostać udostępnione podmiotowi zewnętrznemu do celów prowadzenia obsługi finansowej na zasadach 

określonych w umowie o warunkach odpłatności za studia. 

 Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo otrzymania 

ich kopii,  a także prawo do cofnięta zgody w dowolnym momencie, w przypadku gdy przetwarzanie będzie się odbywało na 

podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody. Jeśli chodzi o prawo sprzeciwu – jego wniesienie spowoduje, że WSIiE TWP 

zaprzestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe chyba, że WSiIE TWP będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne, 

prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne ponad Pani/Pana interesy, prawa i wolności lub Pani/Pana dane będą 

WSIiE TWP niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzeni lub obrony roszczeń.  

 Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed takim cofnięciem zgody.  

 Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania określonych w umowie. 

 Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa w 

zakresie niezbędnym do wypełnienia ciążącego na WSIiE TWP obowiązku prawnego (US, ZUS itp.), bez konieczności 

wyrażenia przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

 Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych 

osobowych przez Administratora narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych. 

 Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, tym nie mniej brak ich podania lub brak zgody na ich przetwarzanie może 

utrudnić lub uniemożliwić należyte wykonanie umowy przez WSIiE TWP albowiem dane te są potrzebne do prawidłowego 

wykonania zawartej z WSIiE TWP umowy.  

 

 

……………………………………………………………                                                                                                                                                                             

     data i czytelny podpis kandydata  

 

 


