FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
KURSY MATURALNE ROK SZKOLNY 2021/2022
IMIĘ
NAZWISKO
NUMER TELEFONU
E-MAIL
NAZWA SZKOŁY

WYBRANY PRZEDMIOT
PRZEDMIOT

POZIOM PODSTAWOWY

POZIOM ROZSZERZONY

JĘZYK POLSKI
MATEMATYKA
JĘZYK ANGIELSKI
BIOLOGIA
CHEMIA
FIZYKA
INFORMATYKA
HISTORIA
GEOGRAFIA
INNY, JAKI?
………….

(prosimy o niedokonywanie opłaty - zajęcia zostaną uruchomione przy zebraniu odpowiedniej liczby osób)

Biuro Karier PWSIiP w Łomży
18-400 Łomża, ul. Akademicka 14, tel. 86 215 54 98
e-mail: biurokarier@pwsip.edu.pl www.biurokarier.pwsip.edu.pl

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 (Dz. Urz. UE L 119.1 z dnia 04.05.2016 r., ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych w celu uczestnictwa w kursie maturalnym organizowanym przez Państwową Wyższą Szkołę
Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.

………………..…………………………
Data i podpis

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144,
poz.1204 z późn. zm.), wyrażam zgodę na otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym
poczty elektronicznej oraz w formie kontaktu telefonicznego, informacji z Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki
i Przedsiębiorczości w Łomży, związanych z udziałem w kursie maturalnym organizowanym przez PWSIiP, na
podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.

………………..…………………………
Data i podpis
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (Dz. Urz.
UE L 119.1 z dnia 04.05.2016 r., ze zm.) informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości
z siedzibą w Łomży, ul. Akademicka 14, reprezentowana przez Rektora,
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w kursie maturalnym organizowanym przez
PWSIiP w Łomży,
3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu udziału w kursie,
5. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych można uzyskać w siedzibie administratora lub
na stronie https://www.pwsip.edu.pl/biuro-karier/strefa-wiedzy/kursy-maturalne

Łomża, dnia ………………………..

……………………………………
(podpis uczestnika)

Biuro Karier PWSIiP w Łomży
18-400 Łomża, ul. Akademicka 14, tel. 86 215 54 98
e-mail: biurokarier@pwsip.edu.pl www.biurokarier.pwsip.edu.pl

