
 

       Nr………………… 

                                                              
 

 

 
 

PODANIE – KWESTIONARIUSZ – 
KANDYDATA NA STUDIA 

                                                            
Proszę o przyjęcie mnie na studia I stopnia (licencjackie) w roku. akad.................................., sem................................ 

na kierunku filologia prowadzone w systemie*:    stacjonarne,   niestacjonarne,  niestacjonarne- wieczorowe 
 

język specjalności*: angielski / niemiecki / rosyjski        

drugi język*: angielski / niemiecki / rosyjski / hiszpański / inny …..................... 

Specjalizacja*:      nauczycielska /     tłumaczeniowa /      nauczycielsko-tłumaczenia/  

Komunikacja w Biznesie Międzynarodowym i Administracji 

 

DANE OSOBOWE (prosimy wypełnić drukowanymi literami) 

Nazwisko  

Imię (imiona)  

Data urodzenia (dd/mm/rr)  

Miejsce urodzenia                                               
(i kraj u obcokrajowców) 

 

Obywatelstwo  
Karta Polaka: tak/nie* 

Kraj pochodzenia  

Nazwisko panieńskie (u mężatek)  

PESEL  

Seria i nr dowodu tożsamości  

dowód osobisty □            paszport □           inny□ 

 

 

Imię ojca  

Imię matki  

Adres stałego zameldowania 
 

Ulica ........................................................................... 

 

Kod ....................... Miejscowość ................................. 

□ miasto                           □ wieś 

Adres do korespondencji 

 
Ulica ........................................................................ 

 

Kod ....................... Miejscowość ............................... 

Dane do kontaktu 
 

Telefon domowy (0-.........) ..................................... 

 

Telefon komórkowy ................................................ 

 

e-mail ................................................................. 

Ukończona szkoła średnia 
 

Nazwa ....................................................................... 

 

...................................Miejscowość ............................. 

 

Rok ukończenia ........................................ 

Jestem absolwentem studiów pierwszego stopnia: tak / nie* 

Dotyczy osób niepełnosprawnych 
Stopień niepełnosprawności ............................................                                Okres, na jaki wydano orzeczenie ..................................... 

 

 

KANDYDACI NA STUDIA PRZYJMOWANI SĄ WEDŁUG KOLEJNOŚCI ZGŁOSZEŃ 

 

 

Zdjęcie 

kandydata 



Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 

rekrutacji oraz czynności związanych z tokiem studiów, zgodnie z załączoną informacją.  
 

Warszawa, dnia ................................................              ................................................................ 

           Podpis kandydata 
* odpowiednie podkreślić 

Wykaz załączników do podania – kwestionariusza –   (wypełnia Uczelnia) 
 

 

Załączniki: 

□ świadectwo dojrzałości  lub odpis 

□ 2 zdjęcia /35x45 mm/ 

□ kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość kandydata 

□ dowód opłaty rekrutacyjnej (300 zł) 

□ podpisany przez studenta egzemplarz umowy uczelnia – student o 

świadczeniu nauki 

 

Dotyczy cudzoziemców: 

□ dokument uprawniający do pobytu na terytorium Polski 

□ zaświadczenie lekarskie 

□ dowód ubezpieczenia 

 

 

Potwierdzam zgodność danych osobowych kandydata z 

dowodem tożsamości: 

 

.............................................................................................. 

 

............................................................................................. 

 

............................................................................................ 

 

 

  ........................................................................ 

           Data i podpis osoby przyjmującej dokumenty 

 

 

Dotyczy cudzoziemców: 

Potwierdzam, że przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego kandydata pozwalają na podjęcie studiów w języku 

polskim na podstawie: 

............................................................................................................................................................................... ................ 

 

................................................................................................................................... ........................................................... 

 

 

  ........................................................................ 

Podpis egzaminatora języka polskiego jako obcego 

 

 

INFORMACJA  

dla kandydatów na studia w Lingwistycznej Szkole Wyższej   

Na podstawie 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 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (RODO), informujemy, że:  

Administratorem danych studentów jest Lingwistyczna Szkoła Wyższa, ul. Kasprzaka 2/8, Warszawa, nr telefonu (22) 886 50 12/13/15, 

www.lingwistyka.edu.pl. Inspektor danych osobowych jest dostępny za pomocą środków komunikacji elektronicznej: e- mail: 

i.lewaszkiewicz@lingwistyka.edu.pl lub tel. (22) 886 50 12, Adres . ul Kasprzaka 2/8,  01-211 Warszawa. 
 

Cele przetwarzania danych osobowych:  

LSW przetwarza dane osobowe kandydatów na studia w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Dane kandydatów nie są przekazywane 

innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich. 
 

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika, w szczególności z: art. 6 ust. 1 lit) a i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 (RODO), ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkodnictwie wyższym oraz rozporządzenia MNiSW z dnia 16 września 2016 

r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów. 
 

Informacje o odbiorcach danych osobowych:  

Dane osobowe kandydatów na studia w LSW mogą być udostępnione osobom wskazanym przez kandydata, organom uprawnionym na 

podstawie przepisów prawa oraz podmiotom trzecim będącym podwykonawcami usług świadczonych przez LSW, dla celów niezbędnych do 

przeprowadzenia rekrutacji.  
 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:  

w przypadku kandydatów nieprzyjętych na studia - przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, w przypadku kandydatów 

przyjętych na studia 50 lat. 
 

Uprawnienia z art. 15-21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych: 

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, a także prawo do usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, które jednak może być wykonywane w 

sposób nieograniczający obowiązków LSW związanych z prowadzeniem procesu rekrutacji i wykonywaniem zadań ustawowych. 
 

Prawo do wniesienia skargi: 

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych 

osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO. 
 

Podstawa podania danych osobowych  

Podanie przez Pana/Panią swoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 

możliwości uczestniczenia w procesie rekrutacji. 

 

Profilowanie  

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania  

 

http://www.lingwistyka.edu.pl/

