Warszawa, dnia .............................r.
imię i nazwisko: ....................................................................
adres
do korespondencji: ...............................................................
................................................................................................
telefon komórkowy: ................................................................
e-mail ......................................................................................
(ewentualny) ostatni zaliczony semestr studiów: .................

Do Dziekana
Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie
PODANIE O UZNANIE POKRYWAJĄCYCH PRZEDMIOTÓW/
PRZENIESIENIE OSIĄGNIĘĆ STUDENTA Z INNEJ UCZELNI

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie na kierunek
..............................................................................................................................................................................................
specjalność ...........................................................................................................................................................................
semestr.............................................. studiów,

I/II*-stopnia w formie studiów stacjonarnych/niestacjonarnych*,

od semestru zimowego/letniego* roku akad. ...............................................
Byłem(am) studentem(tką)/ukończyłam(em)* studia w (nazwa uczelni):
...............................................................................................................................................................................................
w latach ....................................... na kierunku ....................................................................................................................
Zobowiązuję się do wyrównania stwierdzonych różnic programowych, obliczonych na podstawie porównania
programów studiów na kierunku, z którego się przenoszę i kierunku, na którym podejmę studia. Różnice programowe
wyrównam wg. zasad wskazanych przez WSEiZ.
W dniu zapisu na studia, zobowiązuję się do opłacenia wskazanych różnic programowych.
Informacje dodatkowe: ........................................................................................................................................................
................................................................................................................……………………………………………………………….............
Załączniki:
1. ................................................................
2. ................................................................
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wyższą Szkołę Ekologii i Zarządzania w Warszawie moich danych osobowych zamieszczonych w podaniu: adres
poczty elektronicznej (e-mail) i numeru telefonu w celu umożliwienia kontaktu uczelnia-kandydat, w sprawach dotyczących przebiegu studiów.
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie wypełniając obowiązek wynikający z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z 04.05.2016 r. L 119)) w/w rozporządzenia w
uzupełnieniu przekazuje poniższe informacje:
- dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia kontaktu uczelnia-kandydat w sprawach dotyczących przebiegu studiów.
- podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a w/w rozporządzenia. Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
- w przypadku przyjęcia na studia, dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat (na podstawie § 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego w sprawie studiów) lub do chwili wycofania zgody na ich przetwarzanie (w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej),
- podanie danych osobowych nie jest warunkiem zawarcia umowy, nie jest wymogiem ustawowym a ich podanie nie jest wymagane, jednakże konieczne aby możliwa
była komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu. W przypadku niepodania danych, informacje dotyczące przebiegu studiów będą udzielane
wyłącznie w drodze osobistego kontaktu z uczelnią.
Kontakt do Inspektora ochrony danych osobowych: tel. +48 22 825 80 32; iod@wseiz.pl.
Zapoznałem się z powyższymi informacjami i są dla mnie zrozumiałe.

............................................
czytelny podpis kandydata
* niepotrzebne skreślić

