
Załącznik nr 2 do Warunków i trybu 
rekrutacji na studia drugiego stopnia na 
kierunku Penitencjarystyka  

 
POUCZENIE: należy WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM. Pisownia imion i nazwisk powinna być zgodna  z brzmieniem w dowodzie 
osobistym (tymczasowym zaświadczeniem tożsamości) lub metryką urodzenia. * niepotrzebne skreślić    

 
ANKIETA OSOBOWA KANDYDATA NA STUDIA  

   

1. Nazwisko: ............................................ Imiona:1.............................................. 2 ................................................     
2. Data i miejsce urodzenia: dzień ........................ miesiąc...................................... rok ..........................................         

 miejscowość ................................................................ kraj ................................................................................   
3. Nr ewidencyjny (PESEL)…………………………………………………………………………………………………………………………………..                              
                         (w przypadku braku nr PESEL nazwa i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwa państwa, które go wydało)   
   
4. Obywatelstwo ......................................................................................................................................................    

(w przypadku cudzoziemców również nazwa państwa urodzenia i informacje o posiadaniu Karty Polaka)   
   
5. Miejsce zamieszkania przed rozpoczęciem studiów:  wieś/miasto*               6. Płeć: kobieta/mężczyzna*    
6. Adres stałego zamieszkania:   

 kod pocztowy ………..…..  poczta………………….…………..miejscowość.....................................................................    
ulica ................................................... nr domu .................................... nr mieszkania .......................................  

województwo ......................................................................................................................................................      
7. Adres do korespondencji (wypełnić jeżeli jest inny, niż adres stałego zamieszkania):     

kod pocztowy ………..…..  poczta………………….……………miejscowość..................................................................... 
ulica ......................................................... nr domu ............................... nr mieszkania .......................................  

województwo ......................................................................................................................................................    
8. Telefon kontaktowy:  ............................................................. e - mail .................................................................     
9. Wykształcenie  

Nazwa szkoły ...................................................................................................................................................... 

miejscowość...................................................woj. ............................................ rok ukończenia .......................    
Prawidłowość danych zawartych w kwestionariuszu potwierdzam własnoręcznym podpisem    
 
 

…….………………….…..……….…                                                               ……………..………………… 
(miejscowość  data)  (podpis kandydata/ki) 

   
 
 
 

    

  

    



INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH PRZEZ SZKOŁĘ WYŻSZĄ WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI   

Zgodnie z treścią 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), zwanego dalej RODO, 
informuje się, że:   

1. Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO jest Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości, z siedzibą przy ul. 
Wiśniowej 50, 02-520 Warszawa.   

2. Z administratorem można kontaktować się pisemnie na adres jego siedziby lub elektronicznie pod adresem:  
sekretariat@swws.edu.pl.   

3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z ochroną 
danych osobowych pod adresem e-mail: iod@swws.edu.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.   

4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na studia pierwszego stopnia dla 
kandydatów na funkcjonariuszy Służby Więziennej w służbie kandydackiej, a w przypadku przyjęcia na studia i uzyskania 
statusu studenta w celach związanych z ich przebiegiem.   

5. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowią:   
1) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie  

wyższym i nauce, ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej oraz wydanych na ich podstawie aktów 
wykonawczych;    

2) art. 6 ust. 1 lit b) RODO w zw. z odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie  
wyższym i nauce, ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej oraz wydanych na ich podstawie aktów 
wykonawczych;    

3) art. 9 ust. 2 lit. b) i h) RODO w zw. z odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej 
oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych.   

4) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykraczającym poza przepisy prawa, o których 
mowa w pkt. 5 ppkt 1-3.   

6. Dane osobowe przetwarzane w procesie rekrutacji oraz w toku studiów mogą zostać udostępniane wyłącznie podmiotom 
upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub umowy.   

7. Dane osobowe kandydatów na studia oraz studentów będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne 
do realizacji celu, w jakim są przetwarzane, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.   

8. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:   
1) dostępu do treści swoich danych osobowych na zasadach określonych w art. 15 RODO;   
2) sprostowania danych, na zasadach określonych w art. 16 RODO;   
3) żądania usunięcia danych, na zasadach określonych w art. 17  RODO;   
4) ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;   
5) przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO tj. do otrzymania przez osobę, której dane dotyczą od 

administratora, danych osobowych jej dotyczących, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie 
nadającym się do odczytu maszynowego;   

6) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą; 7) 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.   

9. W celu wykonania praw, o których mowa w pkt. 8 pkt 1-6 należy skontaktować się z administratorem lub inspektorem 
ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.   

10. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe i niezbędne dla 
przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wykonywania zadań związanych z przebiegiem studiów. Odmowa podania 
danych osobowych uniemożliwia udział w procesie rekrutacji i rozpoczęcie nauki. Podanie innych danych osobowych jest 
dobrowolne, ale może się okazać niezbędne aby uczestniczyć w procesie rekrutacji i przebiegu studiów.   

     
   
   

…….………………….…..……….…                                                               ……………..………………… 
(miejscowość  data)  (podpis kandydata/ki) 



 
   

WZÓR   
  

 

…………………………………          ….………..…..…., dnia…….……… 2022 r.  
(imię i nazwisko)                       (miejscowość)    (data)   
  
  
…………………………………  
(pesel)  

  
…………………………………  

  
…………………………………  
(adres)  

JM  
REKTOR-KOMENDANT  
SZKOŁY WYŻSZEJ   
WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI  

  
  

WNIOSEK O PRZYJĘCIE NA STUDIA  
  
  

Proszę o przyjęcie mnie na studia niestacjonarne drugiego stopnia na kierunku 
Penitencjarystyka, prowadzone w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w roku akademickim 
2022/2023.    

 

…………………….………………. 
(data i podpis kandydata/-ki) 

 


