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KWESTIONARIUSZ OSOBOWY dla uczestników studiów podyplomowych  

 w ramach projektu: „Podyplomowe studia menadżerskie i MBA w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem społecznym 

dla pracowników PES i przedsiębiorstw społecznych” w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu 

Wydział Zamiejscowy w Chorzowie 

(POWR.02.09.00-00-0050/18) 

PROSIMY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

Dane podstawowe 

Nazwisko  

Imiona  

PESEL  Data urodzenia   

Obywatelstwo  Miejsce urodzenia  

Płeć Kobieta   Mężczyzna  

Telefon kontaktowy  e-mail  

Adres do korespondencji 

Ulica  Nr 
domu 

 Nr 
lokalu 

 Kod 
pocztowy 

 

Miejscowość  Gmina  

Województwo  Powiat  

Adres zamieszkania   

Ulica  Nr 
domu 

 Nr 
lokalu 

 Kod 
pocztowy 

 

Miejscowość  Kraj  

Dane o wykształceniu 

Wykształcenie 
Studia I stopnia  

Studia II stopnia  

Status uczestnika projektu w chwili przystąpienia do projektu 

Status uczestnika projektu w 
chwili przystąpienia do 
projektu 

‘osoba należąca do mniejszości 
narodowej lub etnicznej, migrant, 
osoba obcego pochodzenia' 

Tak  

Nie  

Odmowa podania 
informacji 

 

‘osoba bezdomna lub dotknięta 
wykluczeniem z dostępu do mieszkań’ 

Tak  

Nie  

‘osoba z niepełnosprawnościami’ 

Tak  

Nie  

Odmowa podania 
informacji 

 

‘osoba w innej niekorzystnej sytuacji 
społecznej (innej niż wymienione 

powyżej)’ 

Tak  

Nie  

Odmowa podania 
informacji 

 

 

Doświadczenie zawodowe uczestnika projektu w chwili przystąpienia do projektu 

Zatrudnienie uczestnika 
projektu w chwili 
przystąpienia do projektu 

Organizacja prowadząca 

odpłatną/nieodpłatną działalność w 

sferze pożytku publicznego (NGO) 

Tak 
 

Nie  

spółdzielnia, w szczególności socjalna 
Tak  

Nie  

Podmiot sfery gospodarczej 
realizujący cele społ. (spółka non-
profit) 

Tak  

Nie  
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Jednostka reintegracyjna prowadzona 
przez samorząd terytor.: Centrum 
Integracji Społ. (CIS), Klub Integracji 
Społ. (KIS), Zakład Aktywności Zawod. 
(ZAZ), Warsztat Terapii Zajęciowej 
(WTZ) 

Tak 

 

Nie 
 

Ośrodek Wsparcia Ekon. Społ. (OWES) 
podmiot prowadzący działania na 
rzecz PES/PS 

Tak  

Nie 
 

„Podyplomowe studia menadżerskie i MBA w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem społecznym dla pracowników PES i 

przedsiębiorstw społecznych” (proszę o zaznaczenie wybranego kierunku „x”) 

Podyplomowe studia menadżerskie  w zakresie zarządzania 

przedsiębiorstwem społecznym dla pracowników PES i 

przedsiębiorstw społecznych 

x 

Podyplomowe studia MBA  w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem 

społecznym dla pracowników PES i przedsiębiorstw społecznych 
------------------------------------------------------------------------- 

Chcę otrzymywać materiały informacyjne dotyczące projektu tak  nie  

                     
 
Oświadczam, że: 
• zostałem/zostałam poinformowany, iż projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 
• zapoznałem się/zapoznałam się z Regulaminem udziału w projekcie i warunkami uczestnictwa w studiach 

podyplomowych/MBA, 
• wszystkie powyższe dane są prawdziwe. 
 

Oświadczam, że: 

• W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie przekażę beneficjentowi dane dotyczące mojego statusu na 
rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia 
kompetencji; 

• W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dotyczące mojego statusu na rynku pracy. 

 
Akceptuję wszystkie zgody: 
 
□ Administratorem Twoich danych osobowych jest Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu przy ul. Powstańców Wielkopolskich 

5. Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z 
naszym Inspektorem Ochrony Danych: iod@wsb.poznan.pl. W JAKICH CELACH, NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ I PRZEZ 
JAKI CZAS PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE? Cele marketingowe W celach marketingowych Twoje dane 
będziemy przetwarzali na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody przez 5 lat liczonych od 1 września roku następującego 
po dacie wyrażenia zgody. Dzięki tej zgodzie będziemy mogli przesyłać Ci informacje na temat naszej oferty, wydarzeń 
przez nas organizowanych i promocji, które dla Ciebie przygotowaliśmy. Badanie losów absolwenta W celach badania 
losów absolwentów Twoje dane będziemy przetwarzali na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody przez 5 lat liczonych 
od 1 września roku następującego po dacie ukończenia studiów. Dzięki tej zgodzie dowiadujemy się, czy jesteś zadowolony 
z naszych studiów i jak ich ukończenie wpłynęło na Twoją karierę. Na podstawie tych danych możemy rozwijać ofertę i 
unowocześniać programy kształcenia. Realizacja usług edukacyjnych i archiwizacja danych po zrealizowaniu usługi W 
celach realizacji usług edukacyjnych oraz archiwizacji danych po zrealizowaniu usługi Twoje dane będziemy przetwarzali 
na podstawie zawartej umowy oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Twoje dane będą przechowywane przez: - 50 
lat zgodnie z par. 4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu 
studiów, - 25 lat, jeśli dokumentacja dotyczy studiów podyplomowych oraz MBA, - okres wynikający z obowiązujących 
przepisów prawa w przypadku innych usług edukacyjnych (np. szkoleń), - 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji, jeśli nie 
podejmiesz u nas studiów. KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE? Jako uczelnia na co dzień korzystamy z usług 
firm, dzięki którym zapewniamy Ci najwyższy standard obsługi. Twoje dane osobowe mogą zostać im przekazane do 
przetwarzania na nasze zlecenie. Dzieje się tak najczęściej w przypadku współpracy z konkretnym usługodawcą (np. 
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dostawcą usług przechowywania danych) lub podwykonawcą (np. agencją marketingową). W takiej sytuacji przekazanie 
danych nie uprawnia innych podmiotów do dowolnego ich przetwarzania, a jedynie do korzystania z nich w celach 
wyraźnie przez nas wskazanych. W żadnym przypadku przekazanie danych nie zwalnia nas jako Administratora Danych 
Osobowych z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Twoje dane mogą być też przekazywane organom publicznym, ale 
tylko gdy upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM 
PRZEZ NAS TWOICH DANYCH OSOBOWYCH? Masz prawo: dostępu do treści Twoich danych, do sprostowania Twoich 
danych, do usunięcia Twoich danych, jeżeli: - wycofasz Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, - Twoje dane 
osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane, - wniesiesz 
sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych, - wniesiesz sprzeciw wobec wykorzystywania 
Twoich danych w celu dostosowania naszych usług do Twoich preferencji, - Twoje dane osobowe są przetwarzane 
niezgodnie z prawem, do ograniczenia przetwarzania Twoich danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
danych, do przenoszenia danych, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na 
przetwarzanie danych dokonywane przez nas przed jej cofnięciem. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do 
organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa. 
Podanie danych osobowych w celach marketingowych i w celu badania losów absolwentów jest dobrowolne. Podanie 
danych w celach realizacji usług edukacyjnych i archiwizacji danych po zrealizowaniu usługi jest wymagane ustawowo lub 
jest niezbędne do zawarcia umowy. Jeżeli odmówisz podania swoich danych lub podasz nieprawidłowe dane, nie 
będziemy mogli zrealizować dla Ciebie usługi. W JAKI SPOSÓB DOPASOWUJEMY USŁUGI DO TWOICH ZAINTERESOWAŃ I 
PREFERENCJI? Dane osobowe zebrane w celach marketingowych będziemy przetwarzać w sposób zautomatyzowany, w 
formie profilowania. Oznacza to, że dzięki analizie podanych przez Ciebie danych przedstawimy ofertę dopasowaną do 
Twoich potrzeb. 

□ Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów koniecznych do realizacji umowy lub gdy jest to niezbędne do podjęcia 
działań przed zawarciem umowy na moje żądanie środkami komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy o 
świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, nr 
telefonu) przez administratora danych osobowych - WSB w celach związanych z badaniem karier zawodowych 
absolwentów w dowolnym czasie, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych w celach 
marketingowych i reklamowych. 

□ Wyrażam zgodę na otrzymywanie od administratora danych osobowych informacji handlowej i materiałów promocyjnych 
środkami komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

□ Wyrażam zgodę na kontakt ze strony administratora danych osobowych, z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń 
końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 par. 1. Prawa telekomunikacyjnego. 

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

Podpis pracownika WSB                                                                       Data i podpis kandydata 
 


