
Data wpływu do WAT: …………………… 

ANKIETA OSOBOWA  

kandydata na studia podyplomowe „Akademia przywództwa i komunikacji w zarządzaniu 

organizacją” w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego  

Nazwisko   

Imiona   

Imiona rodziców   

Data i miejsce urodzenia (oraz nazwa 

państwa urodzenia w przypadku cudzoziemców) 
 Płeć: 

K – kobieta 
M – 
mężczyzna 

 

 

Numer PESEL, a w przypadku jego braku 

nazwę i numer dokumentu potwierdzającego 
tożsamość oraz nazwę państwa, które go 
wydało 

  

Seria i numer dowodu osobistego   

Adres zamieszkania   

Adres do korespondencji   

Telefon i adres e-mail   

Obywatelstwo   

Wykształcenie (kierunek ukończonych 
studiów, rok ukończenia studiów, 
nazwa uczelni) 

  

Główny profil działalności zawodowej 
kandydata 

 
 
 

 

 

Oświadczam, że: 
1) przekazane dane osobowe są zgodne z prawdą, 

2) w przypadku przyjęcia mnie na studia podyplomowe zobowiązuję się do : 

a) okazania dokumentu identyfikacyjnego w formie dowodu osobistego lub paszportu 

(cudzoziemcy), 

b) okazania oryginału dyplomu ukończenia studiów / odpisu dyplomu w oryginale, stanowiącego 

podstawę przyjęcia na studia podyplomowe, 

c) dostarczenia 1 aktualnego fotografii oraz zapisu cyfrowego fotografii na płycie CD w formacie 

JPG, nie większe niż 50 kB, o wymiarach 3,5x3 cm, 375x300 pikseli, 

d) kserokopię dowodu dokonanych opłat za postępowanie rekrutacyjne i czesne. 

………………............, dnia ……………………                   …………………………………………….. 
          miejscowość         podpis kandydata 



Klauzula informacyjna  

Zgodnie z 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) informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojskowa Akademia Techniczna im. 
Jarosława Dąbrowskiego z siedzibą w Warszawie (kod: 00-908) przy ul. gen. Sylwestra 
Kaliskiego 2; 

2. Administrator danych powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość 
przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem 
adresu e-mail: iod@wat.edu.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia działalności edukacyjnej 
uczelni, w szczególności:  
-  realizacji procesu kształcenia, 

-  ewidencji studentów / doktorantów/ słuchaczy, 

-  prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, 

-  w celach: sprawozdawczych, ewentualnego dochodzenia roszczeń sądowych, 

archiwizacyjnych, organizacji wydarzeń, 

-  przeprowadzania egzaminów i innych zaliczeń, 

-  korzystania z monitoringu wizyjnego na warunkach niezbędnych do wykonania 

określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego. 

4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b, c, e Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia działań marketingowych - 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. - pod warunkiem wyrażenia przez Panią/Pana zgody. 
Niniejsza zgoda jest dobrowolna. Niewyrażenie zgody nie powoduje dla Pani/ Pana żadnych 
konsekwencji, w szczególności nie ma wpływu na podjęcie i realizację procesu kształcenia. 

6. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków 
przewidzianych przepisami prawa lub na podstawie umowy powierzenia przetwarzania 
danych osobowych. 

7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów 
lub do momentu odwołania zgody w przypadku wyrażenia zgody na działania marketingowe, 
przy czym dane osobowe znajdujące się w teczce akt osobowych studenta będą 
przechowywane przez okres 50 lat. 

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz  
z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 
 

Potwierdzam, że zapoznałem(am) się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje. 

 

 

……………………………………………………… 

Miejscowość, data, czytelny podpis 

 

 



Klauzula zgody 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wojskową 

Akademię Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego z siedzibą w Warszawie (kod: 

00-908) przy ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2: 

☐ w celach marketingowych; 

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia (Dz.U. z 2018 r., 

poz. 1000, z późn. zm.) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej 

zgody.  

 

 

 

 

……………………………………………………… 

Miejscowość, data, czytelny podpis 
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