
Kwestionariusz osobowy kandydata na studia podyplomowe 
Studia Podyplomowe Przygotowujące do Wykonywania Zawodu 

Nauczyciela  
w roku akademickim …………/………… 

1. Dane ogólne kandydata: 

imię (imiona) i nazwisko ......................................................................................... 

imiona rodziców .................................................................................................... 

data i miejsce urodzenia......................................................................................... 

województwo ........................................................................................................ 

2. Wykształcenie: 

nazwa wyższej uczelni ............................................................................................ 

kierunek ukończenia studiów.................................................................................... 

3. Dowód tożsamości:  seria............ Nr........................PESEL..................................... 

lub inny dowód tożsamości …………………………………………………………………………………………………… 

4. Adres i dane do korespondencji: 

ulica ............................................... nr domu................ nr mieszkania….................. 

miejscowość ..................................................... kod pocztowy….............................. 

tel. domowy .................................... tel. służbowy ................................................. 

tel. komórkowy ................................. e-mail ......................................................... 

 

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

              (miejscowość, data)                     (podpis składającego kwestionariusz) 

 
 

Załącznik nr 18  
do Polityki bezpieczeństwa  

  
  

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 
w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym   

im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu 
  
1. Informujemy, że: 1. Administratorem Danych Osobowych jest Uniwersytet Technologiczno-

Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu (UTH Radom) z siedzibą przy ul. Malczewskiego 

29 w Radomiu (26-600), tel.: 48 361 70 00, adres e-mail: ado@uniwersytetradom.pl.   
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2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w UTH Radom powołanym przez Administratora 

Danych Osobowych jest mgr Michał Czyżewicz (dane kontaktowe: tel. 48 361 70 24 e-mail: 

iodo@uthrad.pl).  

3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w związku z:   

 działalnością dydaktyczną (rekrutacja na studia podyplomowe), 

 zarządzaniem zasobami ludzkimi,   

 działalnością naukowo-badawczą,   

 obsługą finansowo-księgową,   

 innymi obszarami (np. biblioteka, promocja, korespondencja itp.).  

4. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 RODO.  

5. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia 

danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia 

skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

6. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu podanego w pkt. 3, w 

przypadku niepodania danych nie będzie możliwe jego wykonanie.  

7. Dane udostępnione przez Ciebie nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. 

Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.  

8. Dane udostępnione przez Ciebie nie będą podlegały profilowaniu.  

9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej.  

10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w 

pkt. 6 oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa. Następnie dane zostaną usunięte przez 

Administratora.  

  
  

………………………………………………………………. 
 (data i czytelny podpis) 

 


