Formularz Zgłoszeniowy Kandydata Na Studia Podyplomowe
rok akademicki………………………

JM Rektor
Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii
w Poznaniu
Proszę o przyjęcie mnie na organizowane przez Wyższą Szkołę Hotelarstwa i Gastronomii w
Poznaniu podyplomowe studia………………………………………………………….…………..
………………………………………………………….……………………………………………
Do zgłoszenia dołączam:


 oryginał odpisu (kserokopię) dyplomu ukończenia studiów wyższych (magisterskich
*/licencjackich*/inżynierskich*) * niepotrzebne skreślić



 2 zdjęcia



 ksero dowodu osobistego



 dowód uiszczenia opłaty wpisowej oraz



 skierowanie z zakładu pracy ( w przypadku opłacenia studiów przez zakład pracy
słuchacza).

……………………,dnia………………

……………….….…..…………………
podpis kandydata

Dane osobowe:
Imię (imiona) i nazwisko:………………………………………………………………………….
Data i miejsc urodzenia:……………………………………………………………………………
Poprzednie nazwisko (np.panieńskie):……………………………………………………………..
Imiona rodziców:……………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania z kodem:………………………………………………………………………

Adres do korespondencji z kodem pocztowym:……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
telefon:………………………………………………………………………………………..……..
email:……………………………………………………………………………………………….
Numer PESEL:………………………………………………………………………………………
Nr dowodu osobistego………………………………………………………………………………
Przez kogo wydany…………………………………………………………………………………
Wykształcenie:
Stopnień
naukowy/zawodowy:………………………………………………………………………
Rok ukończenia studiów:……………………………………………………………………………
Nazwa ukończonej uczelni/wydział:………………………………………...………………………
……………………………………………………………………………………………………….
Miejsce pracy(wypełniają tylko osoby kierowane przez zakład pracy):
Zakład pracy:………………………………………………………………….……………………..
Adres:……………………………………………………………………………………..…………
NIP:………………………………………………………...…………………………………..……
Telefon kontaktowy/email:……………………….............................................................................
………………………………………………………………………………………………..……..
***
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1)
(dalej: Rozporządzenie RODO), informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Hotelarstwa i
Gastronomii w Poznaniu, ul. Nieszawska 19, 61-022 Poznań.
2. W Wyższej Szkole Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, ul. Nieszawska 19, 61-022
Poznań powołano Inspektora Ochrony Danych Osobowych „IOD” – kontakt
iod@wshig.poznan.pl albo powyższy adres korespondencyjny.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzanie będą w celach:
a. niezbędnych do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i wykonania
umowy na studia organizowane przez Wyższą Szkołę Hotelarstwa i
Gastronomii w Poznaniu i realizacji zadań dydaktycznych wynikających z
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, tj. z dnia 30
października 2017 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 2183) - (postawa prawna: art. 6 ust.
1 lit. b Rozporządzenia RODO);
b. wykonywania wewnętrznych celów administracyjnych w/w szkoły, w tym
statystyki i raportowania wewnętrznego szkoły (podstawa prawna: art. 6 ust. 1
lit. b Rozporządzenia RODO);
c. informacyjnych, marketingu i promocji w/w szkoły, w tym prowadzenia
konkursów, utrwalania wizerunku, utrzymywania kontaktu telefonicznego i
mailowego oraz promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku
szkoły (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO).

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym podmioty
współpracujące z Wyższą Szkołą Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, w celach
związanych z rekrutacją na studia organizowane przez ww. Szkołę i w związku z
wykonaniem umowy na studia lub w celach związanych z realizacją usług
informacyjnych, marketingowych i promocyjnych Wyższej Szkoły Hotelarstwa i
Gastronomii w Poznaniu.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji
wskazanych w pkt 3. celów przetwarzania, tj.:
a. w zakresie związanym z wykonaniem umowy – w oparciu o uzasadniony
interes realizowany przez administratora;
b. w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych szkoły – do momentu
wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów uczelni stanowiących podstawę
tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu
wobec takiego przetwarzania;
c. w zakresie marketingu i promocji szkoły – do momentu wycofania przez
Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie.
6. W związku z przetwarzaniem udostępnionych przez Panią/Pana danych osobowych:
a. przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania
swoich danych, usunięcia swoich danych, ograniczenia przetwarzania swoich
danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,
przenoszenia swoich danych.
b. w przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych
odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO, tj. zgody
na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do
cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
c. w przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w szkołę Pani/Pana danych
osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO, przysługuje Pani/Panu
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
7. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez Wyższą Szkołą Hotelarstwa i Gastronomii w
Poznaniu w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, konsekwencją
czego będzie uzyskanie przez Panią/Pana wyselekcjonowanej informacji, w tym informacji
marketingowo-promocyjnej.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa
podania danych osobowych, może skutkować odmową zawarcia umowy z Wyższą
Szkołą Hotelarstwa i Gastronomii lub niemożnością uczestnictwa w ankietach,
akcjach promocyjnych i otrzymywania ofert marketingowych.
9. Klauzule zgody - * niepotrzebne skreślić :
TAK*/NIE* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu
marketingu i promocji Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, ul.
Nieszawska 19, 61-022 Poznań, w tym otrzymywania ofert marketingowych,
promocyjnych, udziału w ankietach oraz promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego
wizerunku szkoły (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO).
………………………………………………………
(podpis)

 TAK*/NIE* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
wizerunkowych w celu budowania pozytywnego wizerunku Wyższej Szkoły
Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu w przestrzeni publicznej i mediach, w
tym mediach społecznościowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a
Rozporządzenia RODO).
…..…….……………………………………………………….
(podpis)

 TAK*/NIE* Wyrażam zgodę na wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń
końcowych i automatycznych systemów wywołujących w celach
kontaktowych i informacyjnych oraz marketingowo-promocyjnych
dotyczących Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu,
(podstawa prawna art. 172 prawa telekomunikacyjnego).
……………………………………………………………
(podpis)

 TAK*/NIE* Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych,
marketingowo-promocyjnych drogą elektroniczną przez Wyższą Szkołę
Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu (podstawa prawna art. 10 ustawy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną).
…………………………………………………………
(podpis)

Proszę o: *niepotrzebne skreślić
 wystawienie faktury VAT(na zakład pracy)*
 wystawienie faktury na moje nazwisko*
Potwierdzam prawidłowość powyższych danych i zobowiązuję się do poinformowania Wyższej
Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu o każdej zmianie.

…………,dnia…………..

…………………………..
Podpis kandydata

***
INFORMACJE MARKETINGOWE

A) Skąd Pan/Pani dowiedział/a się o naszych studiach podyplomowych :

1. Strona www  2. Reklama w prasie ogólnopolskiej  3. Reklama w prasie regionalnej 
4. Folder informacyjny  5. Wizyta w siedzibie uczelni  6. Znajomi 
7. Przewodnik po studiach podyplomowych  8. Kontakt mailowy  inne:……………………
B) Co wpłynęło na Pana/Pani decyzję o podjęciu studiów w Wyższej Szkole Hotelarstwa i
Gastronomii w Poznaniu:
1. Znana nazwa  2. Wysoki poziom nauczania  3. Wysokie miejsce w rankingu szkół
niepaństwowych  4. Cena  5. Dobre położenie Szkoły  6. Wolne miejsc 
7. dobra kadr dydaktyczna  8. Miła obsługa  9. Warunki socjalne  10. Kierunek , którego
nie ma na innych uczelniach  11. Materiały dydaktyczne  12. Inne 

