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Załącznik nr 1 do Regulaminu uczestnictwa w kursie języka polskiego dla studentów cudzoziemców 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

do uczestnictwa w projekcie pt. „Międzynarodowa PSW” 

 

Zadanie 8. Kurs języka polskiego dla studentów cudzoziemców 

 
Formularz (tylko białe pola) należy wypełnić czytelnie: komputerowo lub ręcznie. Wszystkie pola muszą 

być wypełnione. W polach wyboru właściwą odpowiedź należy zaznaczyć „X”. Wypełniony formularz 

(oryginał) prosimy dostarczyć osobiście na adres Biura projektu. 

 

 

 

 

 

 

 Lp. Nazwa Dane 

Dane 

kandydata/-tki: 

1. Imię, imiona:  

2. Nazwisko:  

3. PESEL:  

4. Brak PESEL:  TAK      NIE 

5. Płeć:  KOBIETA      MĘŻCZYZNA 

 6 Numer albumu  

Dane 

kontaktowe: 

7. Telefon kontaktowy:  

8. Adres e-mail:  

 
Oświadczam, że: 

a) wyrażam chęć wzięcia udziału w projekcie pn.: Międzynarodowa PSW, Zadanie 8: Kurs języka polskiego dla 

studentów cudzoziemców; 

b) zostałem/-łam poinformowany/a, że projekt pn.: Międzynarodowa PSW jest realizowany w ramach Programu 

Welcome to Poland wspófinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza 

Edukacja Rozwój. 

c) Zapoznałem/-łam się z Regulaminem uczestnictwa w kursie języka polskiego dla studentów cudzoziemców 

zobowiązuję się do jego przestrzegania, 

d) zostałem/-łam pouczony/a o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą lub zatajenie 

prawdy, 

e) na etapie składania formularza zgłoszeniowego do powyższego projektu zostałem/-łam poinformowany/a o 

możliwości odmowy podania danych wrażliwych dotyczących mojego statusu społecznego (niepełnosprawności, 

Data wpływu   

Godzina wpływu   
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przynależności narodowej lub etnicznej, faktu bycia migrantem, osobą obcego pochodzenia, lub pozostawania w 

niekorzystnej sytuacji społecznej),  

f) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu do celów 

związanych z rekrutacją i selekcją (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 

roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ogólne rozporządzenie o ochronie danych, 

„RODO). 

g) zostałem/-łam poinformowany/a o konieczności wypełnienia i przesłania do Narodowej Agencji Wymiany 

Akademickiej w terminie 30 dni po zakończeniu udziału w szkoleniu ankiety ewaluacyjnej on-line dotyczącej 

otrzymanego wsparcia. 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 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 (dalej ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”), 

informuję Panią/Pana, że: 

1) administratorem danych osobowych jest Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 

(dalej PSW) z siedzibą w 21-500 Biała Podlaska, ul. Sidorska 95/97; 

2) z inspektorem ochrony danych można się skontaktować poprzez j.sroka@pswbp.pl; 

3) dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia działań rekrutacyjnych; 

4) dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie 

swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 pkt a RODO); 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać w dowolnym momencie wycofana, co pozostanie bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

5) podanie danych osobowych jest dobrowolne; 

6) dane osobowe będą przetwarzane w okresie prowadzenia działań rekrutacyjnych do projektu oraz przechowywane 

będą w celach archiwalnych; 

7) odbiorcą/ami danych osobowych będą osoby realizujące działania z PSW, NAWA, NCBR oraz instytucje 

nadzorujące, kontrolujące, współpracujące itp.; 

8) przysługujących prawach w stosunku do PSW: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do przenoszenia danych – w sprawie realizacji praw można 

kontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem mailowym udostępnionym w pkt 2 powyżej; 

9) prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w wypadku uznania, że administrator 

naruszył przepisy o ochronie danych osobowych; 

10) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego; 

11) dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 

 

 

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

(miejscowość, data)     (czytelny podpis kandydata) 


