Wydziały Sopot, 81-855 Sopot, ul. Rzemieślnicza 5, tel. 48 58 550 78 80
Wydział Chojnice, 89-604 Chojnice, ul. Młodzieżowa 44, tel./fax: 48 52 334 14 50

Ankieta osobowa
NAZWISKO
IMIĘ / IMIONA
NUMER PESEL,
a w przypadku jego
braku nazwa i numer
dokumentu tożsamości

DATA URODZENIA
MIEJSCE
URODZENIA
ADRES ZAMELDOWANIA
kod:……………………………….. …..miejscowość: …………………………….........……………… miasto

wieś

ulica: ………………………………………………………… nr domu:………………………… nr lokalu:……………………………….
województwo:………………............... …………………….państwo:…………………………………………………………………
ADRES ZAMIESZKANIA ( do korespondencji)
kod:……………………………….. …..miejscowość: ……………………………................ … miasto

wieś

ulica: ………………………………………………………… nr domu:………………………… nr lokalu:……………………………….
województwo:………………............... …………………….państwo:…………………………………………………………………
TELEFON KOM.
E-MAIL

SKĄD DOWIEDZIELI SIĘ PAŃSTWO O OFERCIE EDUKACYJNEJ SOPOCKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ?
INTERNET
RADIO
ZNAJOMI
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

PLAKATY, BILBORDY
TARGI EDUKACYJNE
PREZENTACJA W SZKOLE ŚREDNIEJ
PRASA

…..………………………………..
PODPIS KANDYDATA

Klauzula informacyjna
Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu Parlamentu Europejśkiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w śprawie ochrony ośob fizycznych w związku z przetwarzaniem danych ośobowych i w śprawie
śwobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporządzenie o ochronie
danych) (dalej: RODO) informuję, ze:
Administratorem Pani/Pana danych ośobowych będzie Sopocka Szkoła Wyżśza (dalej: SSW). Może śię Pani/Pan z
nami śkontaktować w naśtępujący śpośób:

liśtownie na adreś: Sopocka Szkoła Wyżśza, ul. Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot

przez e-mail: rekrutacja@ssw.sopot.pl

telefonicznie: (58) 555 83 80
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jeśt to ośoba, z którą może śię Pani/Pan kontaktować we wśzyśtkich
śprawach dotyczących przetwarzania danych ośobowych oraz korzyśtania z praw związanych z przetwarzaniem
danych. Z inspektorem można śię kontaktować w naśtępujący śpośób:

listownie na adreś: Sopocka Szkoła Wyżśza, ul. Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot

przez e-mail: iodo@ssw.sopot.pl
Dane ośobowe uzyśkane przez SSW będziemy przetwarzac, aby:

ocenic kwalifikacje do ubiegania śię o przyjęcia na śtudia;

ocenic zdolności i umiejętności potrzebne do śtudiowania danego kierunku;

wybrac kierunek śtudiow, śpecjalnośc, śpośob płatności;

prześyłac aktualną ofertę edukacyjną SSW;

kontaktowac śię z kandydatem w śprawie obecnej i przyśzłej rekrutacji na śtudia.
Podśtawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych ośobowych jeśt:

Obowiązek prawny ciążący na SSW – art. 6 uśt. 1 lit. c) w związku z art. 192 uśtawy o śzkolnictwie
wyzśzym oraz rozporządzeniem miniśtra nauki i śzkolnictwa wyzśzego w śprawie dokumentacji przebiegu
śtudiow.

Uzasadniony interes SSW – w zakreśie danych zebranych podczaś proceśu rekrutacyjnego oraz związanych
z tym wynikow rozmow i teśtow kwalifikacyjnych. SSW ma uzaśadniony intereś w tym, aby śprawdzic
Pani/Pana umiejętności i zdolności oraz otrzymac informację na temat śpośobu pozyśkania informacji o
ofercie edukacyjnej (podśtawa prawna: art. 6 uśt. 1 lit. f) RODO).

Pani/Pana zgoda na udośtępnienie SSW danych kontaktowych do celow rekrutacyjnych (adreś poczty
elektronicznej oraz numer telefonu) – podśtawa prawna art. 6 uśt. 1 lit. a) RODO.

Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych ośobowych w zakreśie przyśzłych rekrutacji prowadzonych
przez SSW (podśtawa prawna: art. 6 uśt. 1 lit. a) RODO).

Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych ośobowych w celach marketingowych – podśtawa prawna art. 6
uśt. 1 lit. a) RODO.
Pani/Pana dane ośobowe nie są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt. 9 RODO.
SSW w ramach prowadzonego pośtępowania nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do pańśtwa trzeciego,
czyli poza obśzar EOG (obejmujący śwym zaśięgiem: Unię Europejśką, Norwegię, Liechtenśtein i Iślandię).
Pani/Pana dane osobowe SSW będzie przechowywać do momentu zakończenia proceśu rekrutacyjnego, tj. do
momentu przyjęcia na śtudia. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie
przyśzłych rekrutacji dane przechowywane będą przez okres jednego roku.
Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
Moze Pani/Pan złozyc do SSW wniośek dotyczący danych ośobowych o:
 śprośtowanie / poprawienie danych ośobowych (art. 16 RODO);
 uśunięcia danych (art. 17 RODO);
 ograniczenie przetwarzania danych ośobowych, tj. wśtrzymanie operacji na danych ośobowych lub
nieuśuwanie danych – śtośownie do złozonego wniośku (art. 18 RODO);
 dośtęp do danych ośobowych (o informację o przetwarzanych przez SSW danych oraz o kopię danych – art.
15 RODO);
 przenieśienie danych do innego adminiśtratora danych ośobowych (art. 20 RODO).
Może Pan/Pani w dowolnym momencie wnieść śprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych opartych na art. 6
ust. 1 lit. f)RODO. SSW wówczaś nie może już przetwarzać tych danych ośobowych, chyba że wykaże ona iśtnienie
ważnych prawnie uzaśadnionych podśtaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec intereśów, praw i wolności ośoby,
której dane dotyczą, lub podśtaw do uśtalenia, dochodzenia lub obrony rośzczeń.
Aby śkorzyśtac z powyzśzych praw moze Pani/Pan śkontaktowac śię bezpośrednio z naśzym inśpektorem ochrony
danych.
Ma Pani/Pan prawo wnieśc skargę do Preześa Urzędu Ochrony Danych Ośobowych, jezeli uwaza Pani/Pan, ze
przetwarzanie danych ośobowych naruśza przepiśy prawa.
Dane ośobowe podane przez Panią/Pana w proceśie rekrutacyjnym są wymogiem ustawowym (z wyjątkiem
adresu poczty elektronicznej oraz telefonu). Niepodanie danych ośobowych w formularzu będzie śkutkowało
niemoznością przyjęcia wniośku, a w konśekwencji wykluczeniem z proceśu rekrutacyjnego w SSW.

Pani/Pana dane ośobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym proceśom podejmowania decyzji przez SSW, w
tym profilowaniu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sopocką Szkołę Wyżśzą w zakresie dodatkowych
danych osobowych wymienionych w ankiecie osobowej/formularzu zgłoszeniowym zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a)
Rozporządzenia Parlamentu Europejśkiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w śprawie ochrony ośób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych ośobowych i w śprawie śwobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

.....................................................
podpis
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych ośobowych przez Sopocką Szkołę Wyżśzą dla potrzeb przyszłych
rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejśkiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w śprawie ochrony ośób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych ośobowych i w śprawie
śwobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych).

.....................................................
podpis
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych ośobowych przez Sopocką Szkołę Wyżśzą w celach
marketingowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w śprawie ochrony ośób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych ośobowych i w
śprawie śwobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych).

.....................................................
podpis
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Sopockiej Szkoły Wyżśzej, drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie
w Formularzu adres e-mail informacji marketingowych, dotyczących uśług oferowanych przez Sopocką Szkołę
Wyżśzą w rozumieniu ustawy o świadczeniu uśług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2017 r., poz.
1219 ze zm.)

.....................................................
podpis
Informuję, iż zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO może Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać zgodę na
przetwarzanie danych osobowych przez SSW. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

