A P E I R O N
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
Publicznego i Indywidualnego w Krakowie
Rektorat: ul. Krupnicza 3 31-123 Kraków
Tel.: (12) 422-30-68, fax: (12) 421-67-25
www.apeiron.edu.pl

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
(proszę wypełniać drukowanymi literami)
dane oznaczone * są polami wymaganymi
1. Dane osobowe
Nazwisko*

Nazwisko rodowe

Imiona*

Stan cywilny

Data urodzenia*

Miejsce urodzenia*

Imiona rodziców

Nazwisko panieńskie matki

Źródła ubezpieczenia społecznego (własne, opiekunów)
Obywatelstwo*

Narodowość (*w przypadku cudzoziemców)

2. Dane identyfikacyjne
PESEL* (a w przypadku jego braku nazwę i numer dokumentu tożsamości)
NIP
Numer paszportu (*w przypadku cudzoziemców)

3. Adres zamieszkania*
ulica:
kod:
miejscowość:
wieś*

nr domu/mieszkania:
województwo:
miasto*

4. Adres do korespondencji* (pozostawić pola puste, jeśli pokrywa się z adresem zamieszkania)
ulica:
nr domu/mieszkania:
kod:
miejscowość:
województwo:
5. Kontakt
telefon

e – mail*

6.Szkoła średnia*
Pełna nazwa ukończonej szkoły średniej*
Miejscowość*

Województwo*

Rok ukończenia szkoły*

Nr świadectwa ukończenia Szkoły*

Nr świadectwa Dojrzałości*

Data wydania świadectwa Dojrzałości*

7.Stosunek do powszechnej służby wojskowej*
Przynależność do WKU*
Numer książeczki wojskowej*

Stopień wojskowy/kategoria*

8. Orzeczenie o niepełnosprawności
nie dotyczy
dotyczy
Grupa/stopień
9. Numer konta bankowego.

10. Źródła utrzymania (wymienić wszystkie możliwe)

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Oświadczam, że:
 wyrażam
zgodę

 nie wyrażam
zgody

na
przetwarzanie
moich
danych
osobowych
przez
administratora, tj. Wyższą Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego
i Indywidualnego „Apeiron” (ul. Krupnicza 3, 31-123 Kraków),
a od momentu wejścia w życie odpowiednich przepisów, przez
dr hab. Juliusza Piwowarskiego (ul. Krupnicza 3, 31-123 Kraków,
tel.: (12) 422-30-68, adres e-mail: rektorat@apeiron.edu.pl,
https://apeiron.edu.pl/pl/),
Rektora
Wyższej
Szkoły
Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron”, na
potrzeby rekrutacji, zawarcia i wykonania umowy o świadczenie
usług edukacyjnych. Szczegółowe cele i zasady, na jakich
przetwarzane są moje dane osobowe zostały zawarte
w poniższej Klauzuli informacyjnej. Zgoda na przetwarzanie przez
administratora moich danych osobowych dotyczy tych danych
osobowych, których administrator nie przetwarza na innej
podstawie. W związku z tym na etapie rekrutacji, zgoda dotyczy:
nazwiska rodowego, stanu cywilnego, imion rodziców, nazwiska
panieńskiego matki, źródła ubezpieczenia społecznego, numeru
NIP, numeru telefonu, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
numeru rachunku bankowego, informacji o źródłach utrzymania.

Imię i nazwisko: ……………………………………………………….
Data i podpis: ……………………………………………………….
KLAUZULA INFORMACYJNA
W toku rekrutacji, a także po przyjęciu na studia przekazujesz nam swoje dane osobowe. Zapewniamy, że
dbamy o ochronę powierzonych nam danych osobowych. W związku z obowiązkami wynikającymi
z Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (UE) z dnia 27.04.2016 r., nr 2016/679 („RODO”),
przekazujemy Ci poniższe informacje dotyczące celów i zasad, na jakich przetwarzamy Twoje dane
osobowe.
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1. Rodzaje Twoich danych osobowych, które przetwarzamy
Przetwarzamy wszystkie albo niektóre z podanych poniżej danych osobowych:
1) podstawowe dane osobowe:
- imiona, nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, PESEL, adres e-mail, numer telefonu;
2) dane związane z zawarciem umowy o świadczenie usług edukacyjnych:
 miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, obywatelstwo, narodowość
(w przypadku cudzoziemców), wykształcenie, przebieg edukacji, numer PESEL, numer dowodu
tożsamości wraz z danymi w nim zawartymi, numer paszportu (w przypadku cudzoziemców), adres
e-mail, przynależność do WKU, numer książeczki wojskowej, inne dane zawarte w Twoim
Życiorysie, fotografia z wizerunkiem Twojej twarzy;
3) dane osobowe związane z wykonaniem umowy o świadczenie usług edukacyjnych (przebieg
procesu dydaktycznego), w tym:
 numer albumu, numer NIP, numer rachunku bankowego, informacje o dochodach, zatrudnienie,
wysokość uzyskiwanej pomocy materialnej;
4) szczególne kategorie Twoich danych osobowych, w tym:
 dane dotyczące Twojego zdrowia, o Twoich chorobach, o stopniu Twojej niepełnosprawności;
2. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego
i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, z siedzibą przy ul. Krupniczej 3, 31-123 Kraków, tel.: (12) 422-3068, adres e-mail: rektorat@apeiron.edu.pl, https://apeiron.edu.pl/pl/.
Od momentu wejścia w życie odpowiednich przepisów, administratorem danych osobowych będzie dr hab.
Juliusz Piwowarski (ul. Krupnicza 3, 31-123 Kraków, tel.: (12) 422-30-68, adres e-mail:
rektorat@apeiron.edu.pl, https://apeiron.edu.pl/pl/), Rektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego
i Indywidualnego „Apeiron”.
3. Po co nam Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:
a) do zawarcia i wykonania przez nas umowy o świadczenie usług edukacyjnych. Podstawą
przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest niezbędność do wykonania umowy
zawartej z uczelnią o świadczenie usług edukacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub robimy to na
podstawie udzielonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Twoje dane osobowe są nam
niezbędne np. do wydania decyzji o przyjęciu na studia, prowadzenia teczki akt osobowych
studentów, wydania Ci legitymacji studenckiej, wydania decyzji dotyczących przebiegu studiów,
kart okresowych osiągnięć, sporządzenia protokołu zaliczenia lub egzaminu przedmiotów, wydania
na Twoją prośbę zaświadczeń, wydania dyplomu ukończenia studiów.
b) do wykonania ciążących na nas ustawowych obowiązków, w szczególności: informacyjnych,
archiwizacyjnych. Robimy to na podstawie przepisów, które nakładają na nas, określone obowiązki
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO). W szczególności musimy przechowywać teczki akt osobowych studentów
przez 50 lat (§ 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16.09.2016 r.
w sprawie dokumentacji przebiegu studiów), a także wykorzystywać niektóre Twoje dane osobowe
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do uzupełniania Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym (POLON).
Uczelnia ma obowiązek sprawdzenia prac dyplomowych w systemie antyplagiatowym.
c) do prowadzenia monitoringu karier zawodowych absolwentów. Uczelnia, w celu dostosowania
programu kształcenia do potrzeb rynku pracy, może prowadzić własny monitoring karier
zawodowych swoich absolwentów, przetwarzając w tym celu: imiona i nazwisko, adres do
korespondencji, adres e-mail. Robimy to na podstawie art. 13b ust. 12 i 13 ustawy z dnia
27.07.2005 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym.
Twoje dane osobowe wprowadzamy do naszych systemów IT i tam je przechowujemy, aby mieć do nich
łatwy dostęp, zawsze wtedy, gdy ich potrzebujemy. Twoje dane osobowe wprowadzamy m.in. do systemu
informatycznego używanego przez nasz Dziekanat, jak również do Zintegrowanego Systemu Informacji
o Nauce i Szkolnictwie Wyższym (POLON). W związku z tym, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane
w środowisku IT, mogą one być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia
bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych.
4. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Nie tylko my przetwarzamy Twoje dane osobowe. Twoje dane osobowe udostępniamy różnym grupom
odbiorców, ale tylko wtedy, gdy ma to związek z celami, w których Twoje dane osobowe przetwarzamy.
W związku z tym Twoje dane osobowe firmom zewnętrznym, które świadczą dla nas usługi. Są to
w szczególności: biuro księgowe, poradnia medyczna (realizująca badania dla kandydatów na studia
i studentów), dostawcy usług i systemów informatycznych, operatorzy pocztowi i kurierzy.
5. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych
celów, przy czym dane osobowe zawarte w teczce akt osobowych muszą być przez nas przetwarzane przez
okres 50 lat od zakończenia studiów (§ 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
16.09.2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów).
W przypadku nieprzyjęcia na studia zwrócimy Ci złożone dokumenty, a ich kopie będziemy przechowywać
przez okres 6 miesięcy (§ 19 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16.09.2016 r.
w sprawie dokumentacji przebiegu studiów).
6. Jakie masz inne prawa wynikające z RODO?
Na podstawie RODO masz prawo do :





dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania potwierdzenia, że przetwarzamy
Twoje dane osobowe, a także otrzymania od nas określonych informacji związanych z ich
przetwarzaniem.
niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych, jeżeli są one nieprawidłowe lub ich
uzupełnienia, gdy Twoje dane osobowe są niekompletne.
po zrealizowaniu celów opisanych w punkcie 3 powyżej, możesz domagać się zaprzestania lub
ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
wycofania zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych, ale wyłącznie
w zakresie, w jakim podstawą ich przetwarzania jest Twoja zgoda. W takim przypadku możesz
również żądać od nas abyśmy niezwłocznie usunęli Twoje dane osobowe (czyli masz
tzw. prawo do bycia zapomnianym). Z prawa tego możesz skorzystać w przypadkach opisanych
w RODO, np. gdy cofniesz zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych, o ile
nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych
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(np. z uwagi na prawne obowiązki ciążące na nas).
sprzeciwić się, w każdym czasie, przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych, ale tylko
wtedy, gdybyśmy robili to w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez nas i o ile zaistniałyby szczególne okoliczności dotyczące Ciebie.
żądać od nas, abyśmy zapisali Twoje dane osobowe w pliku, w powszechnie dostępnym
formacie (np. format .docx), w ustrukturyzowany sposób, i przesłali je wskazanemu przez
Ciebie administratorowi, ale tylko wtedy, gdybyśmy np. przetwarzali Twoje dane osobowe na
podstawie Twojej zgody i robili to w sposób zautomatyzowany.
jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem możesz wnieść
skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

7. Czy masz obowiązek udostępnić nam dane osobowe? Co z profilowaniem?
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16.09.2016 r. w sprawie
dokumentacji przebiegu studiów przy rekrutacji na studia masz obowiązek przekazania nam:





kopii świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu
maturalnego z poszczególnych przedmiotów - w przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia
lub jednolite studia magisterskie albo dyplomu ukończenia studiów - w przypadku kandydata na
studia drugiego stopnia, z danymi osobowymi w nich zawartymi.
ankiety osobowej z następującymi danymi osobowymi: imiona i nazwisko, data i miejsce urodzenia,
numer PESEL, a w przypadku jego braku - nazwę i numer dokumentu tożsamości, adres
zamieszkania oraz adres do korespondencji, informacje o dotychczasowym przebiegu edukacji.
kopii dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia,

Ponadto, na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym w związku z uchwałą Senatu
w sprawie warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego, możemy żądać od Ciebie m.in.:







oryginału świadectwa ukończenia szkoły średniej (przy naborze na studia I stopnia), poświadczoną
przez uczelnię kopię świadectwa dojrzałości oraz poświadczoną przez uczelnię kopię dyplomu
ukończenia studiów I lub II stopnia wraz z suplementem (przy naborze na studia II stopnia);
czterech fotografii legitymacyjnych;
książeczki wojskowej do wglądu (mężczyźni);
kwestionariusza osobowego;
zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do podjęcia studiów na danym kierunku,
życiorysu ze zdjęciem.

Co do powyższych danych osobowych, możemy ich od Ciebie żądać. W związku z tym, przekazanie nam tych
danych osobowych stanowi warunek zawarcia z uczelnią umowy o świadczenie usług edukacyjnych.
Co do innych danych osobowych, nie istnieje przepis prawa na podstawie, którego byłbyś zobowiązany
udostępnić nam Twoje dane osobowe. Nie istnieje również żadna umowa pomiędzy nami, która
zobowiązywałaby Ciebie do tego. Udostępnienie nam Twoich danych osobowych nie stanowi również
warunku, od którego spełnienia uzależnione byłoby zawarcie przez nas umowy. Pamiętaj jednak, iż
udostępnienie nam określonych danych osobowych może być dla Ciebie korzystne. Podanie informacji
o Twoich dochodach, stanie zdrowia może mieć znaczenie dla uzyskania pomocy materialnej.
Poinformowanie nas, że jesteś osobą niepełnosprawną, umożliwi nam uwzględnienie Twoich potrzeb we
właściwej realizacji procesu dydaktycznego, a także pozwoli Ci się starać o stypendium specjalne dla osób
niepełnosprawnych. Podanie nam Twojego numeru telefonu ułatwi nam kontakt z Tobą.
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Nie będziemy podejmować decyzji w stosunku do Ciebie w sposób automatyczny. Nie będziemy również
tworzyli profili Twojej osoby (np. nie będziemy analizowali Twoich preferencji, zainteresowań itp.
wykorzystując do tego narzędzia, które automatycznie przetwarzają dane osobowe).
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