Zdjęcie

ANKIETA OSOBOWA
Ankieta powinna być wypełniona czytelnie i dokładnie (pismem drukowanym) zgodnie z danymi
w dowodzie osobistym.
*(właściwe oznaczyć krzyżykiem)
DANE PODSTAWOWE
nazwisko

pierwsze imię

drugie imię

płeć*

M
imię ojca

imię matki

PESEL(lub inny nr identyfikacyjny w przypadku cudzoziemców)

Wykształcenie*:
podstawowe
zawodowe

data urodzenia

; K

miejsce urodzenia

seria i nr dokumentu tożsamości* (dowód osobisty

/ paszport

)

średnie
wyższe

DANE ADRESOWE
kod pocztowy

poczta

miasto

ulica

nr domu

nr mieszkania

województwo

Adres do korespondencji

telefon komórkowy

telefon domowy

adres e-mail
Do ankiety osobowej załączam:
L.p. Spis dokumentów
1.

2 aktualne fotografie kandydata

2.

Kopia dowodu wpłaty





Uwagi

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.) na potrzeby Uczelni Ateneum – Akademia Nauk
Stosowanych związane z procesem rekrutacji oraz przebiegiem zajęć na Uniwersytecie Trzeciego Wieku.
Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a) o tym, że mam prawo do poprawiania i uzupełniania swoich danych
osobowych zgodnie ze stanem aktualnym.
Oświadczam, iż
wyrażam zgodę/
nie wyrażam zgody * na wysyłanie na adres e-mail podany w niniejszej ankiecie
oferty edukacyjnej oraz innych informacji dotyczącej działalności Ateneum – Akademia Nauk Stosowanych .
Prawidłowość danych zawartych w ankiecie osobowej stwierdzam własnoręcznym podpisem.

Zobowiązuję się do uiszczenia opłaty w wysokości 40 zł za każdy semestr.
Gdańsk, dnia ……………………….r.

…….………………………………..
podpis kandydata

Przyjmujący ankietę osobową:
…………………………………
(podpis data)

Klauzula informacyjna
Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu 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) (dalej: RODO) informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Ateneum- Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku. Może się Pani/Pan z nami skontaktować
w następujący sposób:
 listownie na adres: Ateneum – Akademia Nauk Stosowanych, ul. 3 maja 25a, 80-802 Gdańsk
 przez e-mail: utw@ateneum.edu.pl
 telefonicznie: (58) 722 08 10, 28

Dane osobowe uzyskane przez Ateneum Akademia Nauk Stosowanych - będziemy przetwarzać, aby:
 przesyłać aktualną ofertę edukacyjną Ateneum- Akademia Nauk Stosowanych;
 kontaktować się z kandydatem w sprawie obecnej rekrutacji na Uniwersytet Trzeciego Wieku
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
 Pani/Pana zgoda na udostępnienie Ateneum- Akademia Nauk Stosowanych danych kontaktowych do celów rekrutacyjnych (adres poczty
elektronicznej oraz numer telefonu) – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt. 9 RODO.
Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku w ramach prowadzonego postępowania nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do
państwa trzeciego, czyli poza obszar EOG (obejmujący swym zasięgiem: Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
Pani/Pana dane osobowe Ateneum- Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku będzie przechowywać do momentu zakończenia procesu
rekrutacyjnego, tj. do momentu przyjęcia na Uniwersytet Trzeciego Wieku.
Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
Może Pani/Pan złożyć do Ateneum- Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku wniosek dotyczący danych osobowych o:
 sprostowanie / poprawienie danych osobowych (art. 16 RODO);
 usunięcia danych (art. 17 RODO);
 ograniczenie przetwarzania danych osobowych, tj. wstrzymanie operacji na danych osobowych lub nieusuwanie danych – stosownie do
złożonego wniosku (art. 18 RODO);

dostęp do danych osobowych (o informację o przetwarzanych przez Ateneum- Akademia Nauk Stosowanych danych oraz o kopię
danych – art. 15 RODO);

przeniesienie danych do innego administratora danych osobowych (art. 20 RODO).
Może Pani/Pan w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych opartych na art. 6 ust. 1 lit. f)RODO. Ateneum- w
Akademia Nauk Stosowanych Gdańsku wówczas nie może już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże ona istnienie ważnych prawnie
uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń.
Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy prawa.
Dane osobowe podane przez Panią/Pana w procesie rekrutacyjnym są wymogiem ustawowym (z wyjątkiem adresu poczty elektronicznej oraz
telefonu). Niepodanie danych osobowych w formularzu będzie skutkowało niemożnością przyjęcia wniosku, a w konsekwencji wykluczeniem z
procesu rekrutacyjnego w Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych.
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Ateneum- Akademia Nauk Stosowanych, w
tym profilowaniu.




Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ateneum- Akademia Nauk Stosowanych w zakresie dodatkowych danych
osobowych wymienionych w ankiecie osobowej/formularzu zgłoszeniowym zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) 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).

.....................................................
podpis
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ateneum- Akademia Nauk Stosowanych w celach marketingowych
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) 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).
.....................................................
podpis



Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Ateneum- Akademia Nauk Stosowanych, drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie w Formularzu
adres e-mail informacji marketingowych, dotyczących usług oferowanych przez Ateneum- Akademia Nauk Stosowanych w rozumieniu
ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2017 r., poz. 1219 ze zm.)
.....................................................
podpis

Informuję, iż zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO może Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych Ateneum-.
Akademia Nauk Stosowanych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.

