
 
WYŻSZA SZKOŁA SPOŁECZNO-PRZYRODNICZA 

im. Wincentego Pola 

w Lublinie 

20-816 Lublin, ul. Choiny 2, tel. 81 740 72 40, www.wssp.edu.pl 

e-mail: sekretariat@podyplomowestudia.eu, tel. 733 462 462 

PODANIE NA STUDIA PODYPLOMOWE 
 

 

KWESTIONARIUSZ 

 

Deklaracja finansowa studiów:Zobowiązuje się do  opłaty za  naukę  w  Wyższej  Szkole Społeczno  – Przyrodniczej  im.  
Wincentego  Pola w  Lublinie na warunkach  ustalonych w regulaminach uczelni. Podstawą do finansowego rozliczenia 
słuchacza jest data pisemnego rozwiązania umowy o kształcenie. 

 
 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Data i podpis

IMIĘ 

 

 

NAZWISKO 

Proszę  o  przyjęcie  mnie  na   studia   podyplomowe   do   Wyższej   Szkoły   Społeczno   –   Przyrodniczej 

im. Wincentego Pola w Lublinie na rok akademicki ……………………..nakierunek: 

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

http://www.wssp.edu.pl/


 

Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

 

1. Administratorami Pani/Pana danych osobowych jest: 

- Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie (dalej: 

„WSPÓŁADMINISTRATOR”) z siedzibą: ul. Choiny 2, 20-816 Lublin, 

- GTE Global Trade and Education Sp. z o.o. (dalej: „WSPÓŁADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Lachmana 

2A/4, 09-407 Płock (Biuro Studiów Podyplomowych). 

Z Administratorami można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adresy: 

- GTE Global Trade and Education Sp. z o.o., Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 35/3, 09-407 Płock lub pod adresem 

mailowym: sekretariat@podyplomowestudia.eu, 

- Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie, ul. Choiny 2, 20-816 Lublin lub pod 

adresem mailowym: sekretariat@podyplomowestudia.eu 

2. Współadministratorzy wyznaczyli inspektorów ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem 

mailowym: 

- GTE Global Trade and Education Sp. z o.o.: iodo@rt-net.pl, 

- Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie: wtiwf@wssp.edu.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenie 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), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz ustawy z dnia 27 lipca 

2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. 

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu rekrutacji oraz udziału w wybranych studiach 

podyplomowych, kursach oraz przesyłania ofert kształcenia oraz doskonalenia. 

5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 

współadministratorów. 

6. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich. 

7. Współadministratorzy nie zamierzają przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

8. Współadministratorzy nie przewidują, że będą przekazywać dane osobowe, a jeżeli tak się stanie, to tylko na 

podstawie umowy powierzenia przetwarzania lub na podstawie przepisów prawa. 

9. Dane osobowe będą przetwarzane przez współadministratorów w przypadku: 

- nie przyjęcia na studnia niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji, 

- przyjęcia na zajęcia przez 10 lat od zakończenia studiów podyplomowych, kursu, szkolenia etc. 

10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od współadministratorów dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

a także prawo do przenoszenia danych. 

11. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

12. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wzięcia udziału w rekrutacji oraz studniach podyplomowych. 

Ich nie podanie spowoduje brak możliwości nawiązania współpracy. 

13. Współadministratorzy nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

 

Zgoda na przetwarzanie danych: 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: 

 

 

 
………………………………………. 

Data i podpis 
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