
Leszno, dnia
(*)
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im. Króla Stanisława Leszczyńskiego

ul. Krótka 5/Królowej Jadwigi 10, 64-100 Leszno 

tel. (65) 529-93-52

www.wsh-leszno.pl

            /P D

d d m m r r r r

płeć 
kobieta mężczyzna 

-

-

-

Wyższa Szkoła Humanistyczna

na rok akademicki 

data urodzenia

imiona

nazwisko

ulica

miejsce urodzenia

rok dzień miesiąc

zdjęcie 1 szt.                 

Ankieta osobowa

Podanie oraz inne dokumenty przedstawione władzom uczelni powinny być wypełnione czytelnie i dokładnie. Dane personalne powinny 

być pisane pismem drukowanym. Uprzedza się o odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych. Daty należy podawać wg 

wzorca dd-mm-rrrr. Wyboru wariantu dokonuje się przez wpisanie znaku X, 
( *)

 wypełnia Uczelnia

Podanie 

ANKIETA OSOBOWA KANDYDATA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Proszę o przyjęcie mnie na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Humanistycznej               

im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie, 

na specjalność:

miejscowość

ulica

adres e-mail:

miejscowość

pocztakod

Adres do korespondencji

nr domu nr mieszkania

PESEL

Adres zamieszkania

Numer albumu
(*)
:

nr domu nr mieszkania

tel. kom.tel. dom

kod poczta
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  I stopnia   II stopnia

 posiadam

d d - m m - r r r r

data podpis kandydata

reklama radiowa informator uczelni plakat

Prawidłowość danych zawartych w Ankiecie stwierdzam własnoręcznym podpisem:

Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego z siedzibą w Lesznie przy ul. Królowej Jadwigi 10,

jako administrator danych, informują Pana/Panią, iż podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu prawnie

uzasadnionego interesu administratora danych jakim jest proces rekrutacji. Dane osobowe będą przechowywane przez

okres niezbędny do prawidłowej realizacji procesu rekrutacji, a także zgodnie z innymi/powiązanymi przepisami prawa.

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych - ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,

prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem

przetwarzania. Dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa. Ma Pan/Pani

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących

Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia

2016r. W przypadku pytań dot. danych osobowych prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem

mailowym krystian.erens@infomania.pl.

targi oświatowe prasa kuratorium inne

"drzwi otwarte" reklama telewizyjna od znajomych internet

O możliwości kształcenia w WSH dowiedziałem/łam się:

5. biała, papierowa teczka zamykana na gumkę

6. opłata wpisowa

4. wypełniona Umowa o świadczenie usług edukacyjnych (2 egzemplarze)

7. dokument potwierdzający posiadane przygotowanie pedagogiczne (w

przypadku specjalności, na których jest on wymagany)

1. kserokopia dyplomu ukończonych studiów wyższych

3. fotografia

Oświadczam, że nie posiadam przygotowanie pedagogiczne.

Do podania załączam:

L.p. Spis dokumentów

Pokwitowanie w 

przypadku odbioru 

dokumentów przez 

kandydata

Ukończona uczelnia wyższa

Oświadczam, że ukończyłem/łam studia wyższe
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