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KWESTIONARIUSZ OSOBOWY / CUDZODZIEMCA 
Student application form / Intenational 

 
 
1. Full name  

(imię i nazwisko) 

a) Maiden name  
(nazwisko rodowe) 

b) Parent’s name 
(imiona rodziców) 

c) Mother’s maiden name  
(nazwisko rodowe matki) 

 
…..................................................................... 

…..................................................................... 

….....................................................................

…..................................................................... 

 

 
2. Date and place of birth and country of birth  

(data i miejsce urodzenia) 

 
….......................................................................................................... 

….......................................................................................................... 

 
3. Nationality  

(obywatelstwo) 

 
….......................................................................................................... 

 
4. Do you have Pole’s Card ? 

(czy posiadasz Kartę Polaka?) 
 

….......................................................................................................... 

 
5. Passport numer, country of issue, issue date 

(numer paszportu, kraj wydania, data wydania) 
 

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

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

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

 
6. Birth certificate number  

(numer ewidencyjny / PESEL) 

 
….......................................................................................................... 

 
7. Place of residence 

(miejsce zameldowania) 
 

 
….......................................................................................................... 

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

….......................................................................................................... 

8. Correspondence address - fill in if different 
registered address 

(adres do korespondencji wypełnić w  przypadku 
innego adresu zameldowania) 

 
….......................................................................................................... 

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

….......................................................................................................... 
 

9. Educational Qualifications 
(wykształcenie) 

a) Name of the school, qualification and year 
achieved  
(nazwa szkoły i rok ukończenia) 

b) Current Occipation 
(zawód) 

 

….......................................................................................................... 

….......................................................................................................... 

….......................................................................................................... 

….......................................................................................................... 
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10. Additional authorizations, skills, interests  

foreign language skills, driving license, 
computer skills) 
 

(dodatkowe uprawnienia, umiejętności, 
zainteresowania znajomość języków obcych, 
prawo jazdy, obsługa komputera) 

 
….......................................................................................................... 

….......................................................................................................... 

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

….......................................................................................................... 

11. Emergency Contact  
(Osoba którą należy powiadomić w razie wypadku)  
a. full namer 

(imię i nazwisko) 

b. address 
(adres) 

c. phone numer 
(telefon kontaktowy) 

 
 
 

….......................................................................................................... 

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

….......................................................................................................... 

 

 

 

 

I informed that all the information are correct 

 

…............................................................................... 

sign and date 
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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./fax 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: 

podpis: ………………………………….. 
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