Załącznik do zarządzenia nr 44/2019 Rektora PO

Opole, dnia …………..…r.

Politechnika Opolska
ul. Prószkowska 76
45-758 OPOLE

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
kandydata na studia podyplomowe
...............................................................................................................................................................
(nazwa studiów podyplomowych)

prowadzone przez Wydział ..................................................................................................................
w roku akademickim ..............................
Informacje ogólne:
Nazwisko
Imię/imiona
Data i miejsce urodzenia
Numer PESEL
Imiona rodziców
Adres zamieszkania
Telefon kontaktowy, e-mail
Informacje dotyczące ukończonych studiów:
Nazwa uczelni
Kierunek ukończonych studiów
Poziom ukończonych studiów
Nr dyplomu ukończenia studiów

Potwierdzam prawdziwość powyższych danych.
.......................................................
czytelny podpis kandydata

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych jest Politechnika Opolska z siedzibą w Opolu 45-758 przy ul.
Prószkowskiej 76. Inspektor ochrony danych w Politechnice Opolskiej dostępny jest pod adresem email:
iod@po.opole.pl. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 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), w związku z art. 11 ust. 1 pkt 2
ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.), w celu postępowania
rekrutacyjnego na studia podyplomowe oraz dokumentowania ich przebiegu. Dane będą przechowywane
w czasie niezbędnym do zrealizowania celu przez okres: do 6 miesięcy dla osób nieprzyjętych na studia oraz
50 lat dla osób przyjętych na studia. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do
państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu
do swoich danych ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do
organu nadzorczego. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym
profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.

W celu wystawienia faktury VAT należy podać dane dotyczące jej odbiorcy:
Nazwa firmy (lub imię i nazwisko osoby fizycznej)
Dokładny adres
NIP
Imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru
faktury VAT

