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W Płocku 

 
 

1. nazwisko i imię 

 

 

 

2. numer albumu  

3. e-mail  

4. nr telefonu  

5. 
Semestr i rodzaj studiów  

                   (I lub II stopnia) 
 

6 Średnia ocen z języka 
angielskiego 
(uzupełnia Sekretariat KNEiS) 

 

7.* 

O kursie dowiedziałem/łam się z: 

 www.sjo.pw.edu.pl  Facebook  ogłoszenie w gablocie  e-mail 

 strona wydziałowa/ogłoszenie na wydziale   inne: 

Oświadczam, iż  zapoznałem/łam się z regulaminem uczestnictwa w kursach językowych realizowanych w ramach 
zadania nr 32 – Kursy z języków obcych dla studentów w ramach projektu „NERW PW Nauka-Edukacja-Rozwój-
Współpraca” i akceptuję jego postanowienia. 

 
* zaznaczyć odpowiednie 
 
 
 
 
 
 

       ………………………………………………………………… 
                       Data i podpis  

 



 
 
 
 

 

 

Obowiązek informacyjny:  

Zgodnie z 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 - ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r. – „RODO”) Politechnika Warszawska informuje, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest Politechnika Warszawska z siedzibą przy pl. 
Politechniki 1, 00-661 Warszawa; 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania 
danych osobowych, z którym można skontaktować pod adresem mailowym: iod@pw.edu.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na 
kurs ,  

4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są przepisy ustawy Prawo o 
szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.);  

5. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli została udzielona) w dowolnym 
momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów 
upoważnionych na podstawie przepisów prawa;  

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania nie 
będzie Pani/Pan uczestniczył/a w postępowaniu rekrutacyjnym;  

8. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do zakończenia realizacji zadania nr 32  
w projekcie NERW PW Nauka- Edukacja – Rozwój – Współpraca.  

9. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć podmioty którym Politechnika Warszawska zleca 
wykonanie czynności z którymi wiąże się przetwarzanie danych osobowych; 

10. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO. 

 
 
 
 
 
 

       ………………………………………………………………… 
                       Data i podpis  

 


