wypełnia uczelnia:

zdjęcie
35x45 mm

nr albumu
data wpływu

DO JM REKTORA
Wielkopolskiej Akademii Społeczno-Ekonomicznej
w Środzie Wielkopolskiej - Akademii Nauk Stosowanych

P O D A N I E
Proszę o przyjęcie mnie na studia licencjackie/inżynierskie – kierunek:
Pedagogika

Praca socjalna Dietetyka Filologia

Ekonomia

Informatyka *

Specjalność: …………………………………………………………………………………………………………………………..……………
Prowadzone w systemie: stacjonarnym (weekendowym) niestacjonarnym
Czy byłeś/byłaś studentem naszej Uczelni?

TAK

NIE

*

**

1.
Nazwisko

pierwsze imię

drugie imię

a/ nazwisko rodowe……..………………………………………………………………………………………………………………………
b/ imiona rodziców ojciec ........................................... matka ……………………………………………………………..
c/ nazwisko rodowe matki ……………………………………………………………………………………………………………………
2. Płeć

KOBIETA

MĘŻCZYZNA **

-

3. Data i miejsce urodzenia: dzień

rok

w ……………………………………………….

4. Obywatelstwo ....................................................... narodowość ………………………………………………………….
5. Stan cywilny ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
6. PESEL
7. Dowód tożsamości seria

nr
DOTYCZY CUDZOZIEMCÓW

Nazwa i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość …………………………………………….………………………………….…
nazwa państwa (które go wydało) ……………………….………………………………………………………………………..…………….
KARTA POLAKA (czy kandydat posiada)

8. Adres zamieszkania: kod pocztowy

TAK

-

NIE **

poczta ..……………………….………………………………

miejscowość ……………………………… ulica ……………………………………………………………………………………………….
nr domu ……………………………………….……… nr mieszkania ………………………………………………………………………
powiat …………………………………..……………. gmina …………………………………………………………………………..……...
nr telefonu ………………………………………….. e-mail ………………………………………………………………….……………...
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9. Miejsce zamieszkania

MIASTO

WIEŚ **

10. Adres do korespondencji: (wypełnić, jeżeli jest inny niż zamieszkania)
kod pocztowy

-

poczta ..……………………….………………………………

miejscowość ……………………………… ulica ……………………………………………………………………………………………….
nr domu ……………………………………….……… nr mieszkania ………………………………………………………………………
powiat …………………………………..……………. gmina …………………………………………………………………………..……...

11. Orzeczenie o niepełnosprawności : **
nie dotyczy

dotyczy (proszę zaznaczyć stopień)
lekki

umiarkowany

znaczny

(dołączyć w przypadku posiadania – możliwość złożenia wniosku o stypendium specjalne)
12. Nazwa organu wydającego świadectwo maturalne:
........................................................... ………………………………………………………………………………………………….…..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
nr świadectwa maturalnego …………………………………………………………………………………………….……………..
miejscowość wydania świadectwa maturalnego …………………………………………………………………………….
data wystawienia świadectwa maturalnego.……………………………………………………………………………………
13. Wybór języka: angielski niemiecki rosyjski

*

14. O istnieniu uczelni dowiedziałem (-am) się**:
od znajomych

z prasy

z Internetu

z facebooka

z banerów reklamowych

z telewizji

z plakatu

z radia

ze strony Uczelni

z informatora WWSSE

można zaznaczyć większą ilość źródeł informacji

15. Na decyzję o ostatecznym wyborze uczelni priorytetowy wpływ miały**:
opinia rodziców

opinia znajomych

reklama

dogodna lokalizacja

wysokość czesnego

tematyka studiów

wizerunek uczelni

jakość kształcenia

można zaznaczyć większą ilość źródeł informacji

□

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji
prowadzenia rekrutacji i dokumentacji toku nauki (na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 roku
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z dnia 10 maja 2018 poz.1000).
………………………………………………………………..
(data i podpis kandydata)
* właściwe podkreślić
** zaznaczyć odpowiednio „x”

2

□ Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku dla potrzeb Uczelni (informator, strona internetowa
Uczelni, facebook).

………………………………………………………………..
(data i podpis kandydata)
Potwierdzam zgodność podanych przeze
mnie danych

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

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

Miejscowość

data

Wykaz dokumentów:
1. Kopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
2. Umowy (podpisywane w momencie składania dokumentów – 2 szt.)
3. Zdjęcie legitymacyjne (1 szt.)
4. Zdjęcie legitymacyjne na płycie CD w formacie jpg.
5. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu)

ŚLUBOWANIE
Ślubuję

uroczyście,

jako

student

Wielkopolskiej

Akademii

Społeczno -

Ekonomicznej w Środzie Wielkopolskiej – Akademii Nauk Stosowanych, zdobywać
wytrwale wiedzę i nabywać kwalifikacje godne absolwenta wyższej ucz elni.
Przyrzekam dbać o dobre imię Uczelni, szanować Jej władzę, przestrzegać
regulaminu i panujących w Niej obyczajów.
Ślubuję wierność ideałom humanizmu oraz prawość postępowania, odwagę,
dociekliwość i pracowitość w dążeniu do prawdy.
Przyrzekam zachowy wać postawę moralną i obywatelską godną studenta
Rzeczpospolitej Polskiej.

...................................................
podpis
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Imię i nazwisko: ……………………………………………………………
Adres zamieszkania: ……………………………………………………..

Oświadczam, że:
1)

wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów rekrutacji na studia
pierwszego/drugiego/podyplomowe* stopnia organizowane przez Wielkopolską Akademię Społeczno – Ekonomiczną
w Środzie Wielkopolskiej – Akademii Nauk Stosowanych (WASE), zgodnie z przepisami 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);

2)

zostałem/am poinformowany/a przez administratora danych o celu i podstawie prawnej przetwarzania swoich danych
osobowych;

3)

zostały mi przekazane przez administratora danych dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych;

4)

zostałem/am poinformowany/a o kategoriach odbiorców swoich danych osobowych;

5)

zostałem/am poinformowany/a o kryteriach ustalania okresu, w jakim jego dane osobowe będą przechowywane;

6)

pozyskałem/am od WASE w Środzie Wlkp. pełne dane co do jego tożsamości jako administratora danych osobowych
oraz co do danych kontaktowych administratora danych oraz jego przedstawiciela;

7)

zostałem/am poinformowany/a o prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym
momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem;

8)

zostałem/am poinformowany/a o prawie do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
a także o prawie do przenoszenia danych;

9)

zostałem/am poinformowany/a o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;

10) poinformowano mnie, że podanie danych osobowych jest wymogiem umownym i że nie jestem zobowiązany/a do ich
podania, lecz konsekwencją niepodania danych jest niemożność uczestniczenia w procesie rekrutacji;
11) zostałem/am poinformowany/a czy w odniesieniu do swoich danych osobowych następować będzie zautomatyzowane
podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.
……………………….……………………….
Data i podpis
ODRĘBNE OŚWIADCZENIE:
Dodatkowo kandydat oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie określenia jego
dotychczasowego miejsca zamieszkania jako miasto/wieś oraz imion rodziców

dla celów statystycznych, w tym w

szczególności do wprowadzenia do baz danych Systemu POL-on.

…………………………………………….
Data i podpis
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DANE OSOBOWE W PROCESIE REKRUTACJI
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Podanie danych osobowych przez kandydata na studia jest warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacji. Przekazanie
danych osobowych ma charakter dobrowolny - kandydat nie jest zobowiązany do ich podania, jednak ich niepodanie
uniemożliwia kandydatowi uczestnictwo w procesie rekrutacji.
Administratorem danych osobowych jest:
Wielkopolska Akademia Społeczno – Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej – Akademia Nauk Stosowanych,
ul. Surzyńskich 2; 63-000 Środa Wlkp. tel. 784 950 640, NIP: 786-16-40-331, REGON 300350110
Inspektor Ochrony Danych:
Rolę Inspektora Ochrony Danych w WASE w Środzie Wlkp. pełni mgr inż. Piotr Kubiaczyk,
Dane kontaktowe: rodo@wase.edu.pl, tel. 600812529
Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie dobrowolnej zgody w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na
studia.
W przypadku przyjęcia na studia, dane studenta przetwarzane będą dla celów świadczenia usług edukacyjnych na
podstawie przepisów Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz przepisów
wykonawczych.
Okres przechowywania i kategorie odbiorców danych osobowych:
Dane osobowe przechowywane będą do zakończenia procesu rekrutacji na studia oraz w terminie 6 miesięcy od daty
decyzji o nieprzyjęciu kandydata na pierwszy rok studiów – zgodnie z przepisami § 15 Obwieszczenia Ministra Edukacji
i Nauki z dnia 09 kwietnia 2021 roku w sprawie studiów. Po upływie wskazanego w zdaniu poprzedzającym terminu
dane osobowe kandydata na studia zostaną usunięte.
W przypadku przyjęcia na studia, dane studenta przetwarzane będą dla celów świadczenia usług edukacyjnych przez
cały okres świadczenia tych usług, oraz przez okres 50 lat dla celów archiwalnych – zgodnie z przepisami § 15 ust. 4
Obwieszczenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 09 kwietnia 2021 roku w sprawie studiów.
Dane przetwarzane będą przez pracowników WASE w Środzie Wlkp. lub przez osoby zatrudnione przez WASE na
podstawie umów cywilno-prawnych – na podstawie udzielonych przez Administratora upoważnień do przetwarzania
danych osobowych.
Dostęp do danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz usunięcia. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych:
Kandydat ma prawo żądać od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania – w granicach prawem dozwolonych. Kandydat ma także prawo wnieść
sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, cofnąć zgodę na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Kandydat
ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego
dane osobowe go dotyczące, które dostarczył administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu
administratorowi bez przeszkód ze strony administratora.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie:
W odniesieniu do danych osobowych kandydatów nie będzie następować zautomatyzowane podejmowanie decyzji,
w tym profilowanie.
Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie
członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia,
jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza postanowienia 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).
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