
 

 

 /pieczątka Uczelni/         Załącznik nr 9 

Kwestionariusz osobowy 

1. DANE PERSONALNE 

Nazwisko ……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

Imiona ……………………………………………………………………………………………………………………………….……….…………………….. 

Nazwisko rodowe …………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 

Data urodzenia (dzieo, miesiąc, rok) ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Miejsce urodzenia ………………………………………………………………………………………………………………………….………………….. 

Numer PESEL …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. DANE KONTAKTOWE 

Adres stałego zameldowania: 

Miejscowośd ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Kod pocztowy …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ulica / nr domu/mieszkania …………………………………………………………………………………….……………………………………… 

Województwo …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres do korespondencji: 

Miejscowośd ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Kod pocztowy …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ulica / nr domu/mieszkania …………………………………………………………………………………….……………………………………… 

Województwo …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nr telefonu ………………………………………….….…………… E-mail……………………………….……………….…………….……... 

3.  WYKSZTAŁCENIE:(podkreślid właściwe): 

podstawowe, zawodowe, średnie ogólne, średnie techniczne, średnie zawodowe, wyższe  

 

 



 

 

OŚWIADCZENIA 

 Potwierdzam prawidłowośd danych zawartych w formularzu własnoręcznym podpisem 

 Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami i trybem rekrutacji. 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu zgodnie z 

ustawą o ochronie danych osobowych przez Wyższą Szkołę Techniczną w Katowicach. Podanie danych jest 

dobrowolne. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany /a, o przysługującym mi prawie 

dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. 

Administratorem danych osobowych jest Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach z siedzibą przy ul. 

Rolnej 43, 40-555 Katowice. 

 Wyrażam zgodę na powierzenie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu zgodnie z 

ustawą o ochronie danych osobowych podmiotom zewnętrznym realizującym zadania zgodnie z 

obowiązującymi standardami Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach z siedzibą przy ul. Rolnej 43, 40-

555 Katowice. Podanie danych jest dobrowolne. Jednocześnie oświadczam, że zostałem /am 

poinformowany /a, o przysługującym mi prawie dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, 

żądania zaprzestania ich przetwarzania. 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych w celu przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną na podany w tym celu adres 

email lub numer telefonu komórkowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednocześnie 

oświadczam, że zostałem /am poinformowany /a, o przysługującym mi prawie dostępu do swoich danych, 

możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych 

jest Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach z siedzibą przy ul. Rolnej 43, 40-555 Katowice. 

 

Katowice, dnia.......................................  ………………………………………………. 

    /podpis kandydata/ 

Wypełnione zgłoszenie prosimy o dostarczenie do siedziby Centrum Szkoleniowo – Edukacyjnego Wyższej 

Szkoły Technicznej w Katowicach lub przesłanie na adres e-mail: cse@wst.com.pl 

 

POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA KANDYTADA NA KURS / SZKOLENIE 

Potwierdzam zgodnośd danych zawartych  w pkt. 1-3 oraz przyjęcie dokumentów dołączonych do podania. 

 

Katowice, dnia.............................      …………………………………………………. 

  /podpis osoby przyjmującej/ 


