
 

 
WYŻSZA SZKOŁA DEMOKRACJI im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu  

ul. Legionów 57a, 86-300 Grudziądz 
tel. 056 465 04 37, dziekanat@wsd.info.pl, www.wsd.info.pl 

……….……………………... 
Full name (imię i nazwisko) 

 

WYŻSZA SZKOŁA DEMOKRACJI 

im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu 

……….……………………... 
Telephone (telefon) 

 

……….……………………... 
E-mail 

 

Address (adres do korespondencji) 
 

……….……………………... 

……….……………………... 
Town, postcode, street (miasto, kod 

pocztowy. ulica) 

 Adnotacje dziekanatu:.…………………. 

Podanie złożono w dniu………………… 

    
Application Form for study 

(Podanie na przyjęcie o studia) 
 
I am requesting to be admitted to a full-time / part-time || bachelor's / master's degree program in 
the field of study.  
(wnoszę o przyjęcie mnie na studia stacjonarne / niestacjonarne || licencjackie / magisterskie na kierunku) 
 
Please select the mode: Undergraduate/Postgraduate (studia I lub II stopnia / studia podyplomowe): 

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

Name of the course (nazwa kursu):

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

Duration (czas trwania): 

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

Starting semester (rozpoczęcie semestru od):

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

Academic year (rok akademicki):

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



 

 
WYŻSZA SZKOŁA DEMOKRACJI im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu  

ul. Legionów 57a, 86-300 Grudziądz 
tel. 056 465 04 37, dziekanat@wsd.info.pl, www.wsd.info.pl 

Attachments 
(Załączniki) 

Questionner : 
(kwestionariusz osobowy) 

Yes No 

Original or photcopies* of the high school diploma / diploma of completion 

of bachelor's degree certified by the University: 

 
(oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości/dyplom ukończenia studiów I stopnia 

poświadczoną przez uczelnię) 

Yes No 

A photocopy of the passport confirming the identity of the candidate for 

studies (with permission): 

 
(kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 
kandydata na studia za zgodą studenta) 

Yes No 

One applicant photo with passport size and plus one in electronic form: 

 
(jedna fotografia kandydata, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu 
dowodów osobistych oraz jedno zdjęcie w formie elektronicznej) 

Yes No 

Other:………………………………………………………………………………………………………… 
(Inne)………………………………………………………………………………………….……………………….… 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

sign and date 
(podpis i data) 

 

  



 

 
WYŻSZA SZKOŁA DEMOKRACJI im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu  

ul. Legionów 57a, 86-300 Grudziądz 
tel. 056 465 04 37, dziekanat@wsd.info.pl, www.wsd.info.pl 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) 
(Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że: 
 
Administratorem danych osobowych jest Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki 
w Grudziądzu, przy ul. Legionów 57A, tel. 56 465-04-37, email: dziekanat@wsd.info.pl, dalej zwana WSD. 
 
Dane osobowe będą przetwarzane dla celów rekrutacji do WSD i zawarcia umowy o świadczenie usług 
edukacyjnych na podstawie Pana/Pani zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 
 
W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pana/Pani dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie 
wykazać, że w stosunku do Pana/Pani danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są 
nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności lub Pana/Pani dane będą nam niezbędne do 
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
 
Pana/Pani dane osobowe w zakresie dokumentacji rekrutacyjnej: będą przechowywane nie dłużej niż do końca 
okresu, w którym będzie Pani/Pan studentem WSD. 
 
Pana/Pani dane osobowe – podane w ww. formularzu - nie będą przetwarzane i zostaną niezwłocznie usunięte, 
w sytuacji gdy Pan/Pani jako kandydat nie przejdzie pomyślnie procesu rekrutacji. 
 
Odbiorcami Pana/Pani danych będą tylko współpracownicy WSD, urzędy oraz instytucje upoważnione z mocy 
prawa. 
 
Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 
 
Zgodnie z RODO, przysługuje Panu/Pani: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;  
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych; d) ograniczenia 
przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; f) prawo do 
przenoszenia danych; g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (szczegóły niżej). 
 
Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędne do realizacji celu, tj. udziału Pana/Pani w 
postępowaniu rekrutacyjnym na studia WSD, zawarcia umowy o świadczenie usług edukacyjnych oraz 
pobierania nauki na WSD. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe realizowanie przez Pana/Panią 
nauki w WSD. 
 
Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pan/Pani, iż 
przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
 

Oświadczam, iż zapoznałem się z ww. klauzulą informacyjną RODO: 

 

………………………………….. 
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