Tytuł projektu: „Sukces nauczyciela efektem refleksyjnej praktyki na studiach stacjonarnych w NWSP w B-stoku”
Nr projektu: POWR.03.01.00-00-KN13
Priorytet III: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Data wpływu
Nr albumu

Formularz zgłoszeniowy
KANDYDAT
1. Nazwisko: ................................................................ Imiona: ..................................................
2. Płeć: Kobieta/Mężczyzna*
3. Data i miejsce urodzenia: ................................................................ woj.: ...............................
4. Imiona rodziców: ojciec ..............................................., matka ...............................................
5. Adres zamieszkania: ul. ............................................................kod- pocztowy .....................
miejscowość ........................................... woj.............................miasto/wieś*
6. Adres do korespondencji: ul. ......................................................kod-pocztowy .....................
miejscowość ........................................... woj.........................................
7. Numer telefon:. ……................................e- mail:.................................................................... **
8. Nr PESEL: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ lub seria i nr dowodu osobistego: ........................................
9. Obywatelstwo:…………………………………..
10.

Ukończona

szkoła

średnia:………............................................................................................

miejscowość ................................................................., data ukończenia ...................................
11.

Opieka nad dziećmi do lat 7 lub opieka nad osobą zależną TAK/NIE*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z
dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO).

Prawidłowość danych zawartych w podaniu stwierdzam własnoręcznym podpisem
……………………….. dnia…..-…..-20…..rok
(miejscowość)

..……..…………………….
(czytelny podpis kandydata)

* niewłaściwe skreślić
** obowiązkowe jest podanie przynajmniej jednej z dwóch informacji, niepodanie żadnej będzie skutkować brakiem
możliwości zakwalifikowania do dalszego etapu rekrutacji

POUCZENIE DLA KANDYDATA
A. Formularz zgłoszeniowy oraz inne dokumenty przedstawione władzom szkolnym winny być wypełnione czytelnie i dokładnie.
Podstawowe dane personalne jak: imię, nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, adres zamieszkania, winny być pisane
pismem drukowanym. Pisownia imion i nazwisk powinna być zgodna z brzmieniem w dowodzie osobistym (tymczasowym
zaświadczeniem tożsamości) lub metryce urodzenia. B. Ad. 5. wypełnić jeśli kandydat mieszka czasowo poza stałym miejscem
zamieszkania.
C. Uprzedza się o odpowiedzialności karnej z art. 233 KK za podanie nieprawdziwych danych.

Do podania załączam:
LP.

Spis dokumentów

1.

Kserokopia świadectwa dojrzałości nr dok. ………………..…..……z dnia………….…...…….

2.

Kserokopia świadectwa z ukończenia szkoły średniej (nazwa szkoły):
…………………………………………………………………………………………………
w……………………………………………… nr dok. ……………..……z dnia…………….

3.

1 fotografie o wymiarze 35mm x 45mm

4.

Zdjęcie w formie elektronicznej (takie jak do dowodu osobistego- lewy profil) w formie
295x236 plik.jpg

Rekomendacja do przyjęcia na studia w ramach projektu:
Decyzją Komisji Rekrutacyjnej obradującej w dniu …………………. niniejszym nie/rekomendujemy
niniejszego kandydata do przyjęcia na studia.
Białystok, dnia ……………… 2019 r.

…………………………………...
(podpis Przewodniczącego Komisji)

Decyzja o przyjęciu na studia:
Decyzją Rektora Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku z
dnia………………..…… Pan/i ………………………………………………………………… został/a
przyjęta na I rok Pedagogiki w roku akademickim 20…../20…..

Białystok, dnia………………. 20….. r.

…………………………………...
(pieczęć i podpis Rektora)

* niewłaściwe skreślić

Klauzula informacyjna
Informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w
Białymstoku, Al. Jana Pawła II 91, 15-703 Białystok, zwany dalej Administratorem; Administrator
prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji toku studiów w Niepaństwowej
Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku, tj. procesie rekrutacyjnym, realizacji procesu
kształcenia, dokumentacji przebiegu studiów, wykonania przez Administratora obowiązków
informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych, wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 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 (RODO).
3. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowy;
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów
upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
•

przez okres 5 pełnych lat obrotowych od czasu rozwiązania, wygaśnięcia lub wykonania
danej umowy, której dane dotyczą;

• do czasu cofnięcia zgody w przypadku gdy podstawą przetwarzania jest udzielona zgoda;
• w archiwum Uczelni przez okres 50 lat.
6. Posiada Pani/Pan prawo do:
• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile przepisy prawne nie stanowią inaczej;
• wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest UODO;
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzany w sposób zautomatyzowany i nie będą
podlegały profilowaniu;

