
                                                                                                             PESEL

Dyrektor Instytutu Wychowania Fizycznego 

Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Proszę o przyjęcie mnie na kurs instruktora sportu (należy wpisać wybraną dyscyplinę)..................................................

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

KANDYDAT

1. Imiona……………………………………………………..Nazwisko…………….……………….................

2. Data i miejsce urodzenia: dzień………….miesiąc………………rok……..….w……………..................……

……………………………..woj……………………………kraj…………………………….........................

3. Imię ojca ……………………………………………………………………..…….

4. Adres stałego zameldowania: miejscowość(kod)…………………………………………...………………….

ul…………………………………………..nr……………..………woj……………………………………...

5. Adres do korespondencji: miejscowość(kod)……………………..…………………………………………..

      ul…………………………………………..nr………………………woj……………...………………………….

       nr telefonu………………………………………….adres e-mail………………………………………………….

6.Obywatelstwo…………………………………………………..……………………………………………….….

7. Seria i numer dowodu osobistego…………………………wyd. przez………………………………………....

8. Wymagane dokumenty:
• Odpis dyplomu ukończenia studiów lub świadectwo ukończenia szkoły średniej

• Zaświadczenie  lekarskie  o  braku  przeciwwskazań  do  udziału  w  kursie  instruktorskim  wystawione  na  

załączonym formularzu przez lekarza medycyny pracy

• Kserokopia potwierdzenia wpłaty za udział w kursie na konto Uczelni 46 1930 1640 2006 6400 3267 00001

• 2 zdjęcia legitymacyjne (podpisane)

.…………………….., dnia……………………r.. ………………………………… 
      miejscowość podpis kandydata

Oświadczenie

W  związku  z  art.  23  ust.  1i  ust.  2  ustawy  z  dnia  29  sierpnia  1997  r  o  ochronie  danych  osobowych  
(Dz.  U.  nr  133,  poz.833  z  późn.  zm.)  wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  
w systemach informatycznych, kartotekach, skorowidzach, księgach, podczas rekrutacji i nauki na wybranym kierunku studiów.
Jednocześnie w związku z art. 24 i 32 ww. ustawy przyjmuję do wiadomości, że:
1) Administratorem danych jest Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.
2) Dane  są  zbierane  w  celu  przeprowadzenia  rekrutacji  przez  Państwową  Wyższą  Szkołę  Informatyki  

i Przedsiębiorczości w Łomży, realizacji procesu nauczania i korzystania z usług  świadczonych przez Uczelnię.
3) Zebrane dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym przez przepisy prawa.
4) Przysługuje  mi  prawo  wglądu  do  moich  danych  osobowych  oraz  ich  poprawiania  i  sprostowania  

na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
Obowiązek podania danych wynika z ustawy o szkolnictwie  wyższym  ( Dz. U. nr 65, poz. 358 z póżn. zm.), rozporządzeń wykonawczych
 do ustawy, statutu i regulaminów wewnętrznych Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki  i  Przedsiębiorczości w Łomży. 
Prawidłowość danych zawartych w podaniu stwierdzam własnoręcznym podpisem

……………………………………
podpis kandydata


