……………………………………………………
Imię i nazwisko

……………………………………………………
Miejscowość i data

……………………………………………………
Adres

Rektor
Papieskiego Wydziału Teologicznego
we Wrocławiu
Ksiądz prof. dr hab.
Włodzimierz WOŁYNIEC
Czcigodny Księże Rektorze!

Zwracam się z prośbą o przyjęcie mnie na
………………………………………………………………………………………….
(nazwa studiów podyplomowych)

Podejmując te studia pragnę

………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
(uzasadnienie wyboru studiów podyplomowych)

Z wyrazami szacunku

………………………………………………………
Podpis kandydata
W załączeniu:
- kwestionariusz osobowy
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DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ
(wypełnia odpowiedni organy PWT)

Imię i nazwisko kandydata …………………………………………………………
Kryterium 1: świadectwo moralności:
a) pozytywne;
b) negatywne;
c) brak.
Kryterium 2: Data złożenia kompletnych dokumentów rekrutacyjnych:
…………………………………………………….

Komisja Rekrutacyjna postanawia przyjąć/nie przyjąć
Pana/Panią ………………………………………………………………………………
na I rok …...……………………………………………………………………………………………
(Nazwa studiów podyplomowych)

w. roku akadem. …………………………………...

W przypadku negatywnej decyzji.
Odmowa przyjęcia zostaje uzasadniona:
a) brakami formalnymi w złożonej dokumentacji przez kandydata;
b) brakiem miejsc;
c) negatywnym świadectwem moralności.

Wrocław, dn. …………………………………….
Podpisy Komisji Rekrutacyjnej
Przewodniczący: …..……………………………………………………….
Członek 1: ………….………………………………………………………
Członek 2: …………….……………………………………………………
Sekretarz: …………………………………………………………………..
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Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu

………………………………………………………………………………………….
(nazwa studiów podyplomowych)

ul. Katedralna 9, 50-328 Wrocław
Tel. (71) 322 99 70

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
Imię
Drugie imię
Nazwisko
Data i miejsce urodzenia
Imię ojca
PESEL
Seria i nr dowodu osobistego [DO]
Organ wydający DO
Data ważności DO
Adres zameldowania
(z kodem pocztowym)
Adres do korespondencji
(z kodem pocztowym)
Telefon
E-mail
Nazwa ukończonej uczelni
Kierunek studiów
Tytuł/nr dyplomu
Miejsce zatrudnienia*
Stanowisko*
Orzeczenie odpowiedniego organu
o niepełnosprawności

posiadam / nie posiadam**

*Pole dobrowolne do wypełnienia; ** niepotrzebne skreślić

INFORMACJA ZWIĄZANA Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
W trosce o dobro Państwa danych osobowych informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, ul. Katedralna 9, 50-328
Wrocław.

Na PWT we Wrocławiu został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych. Jest nim Sekretarz Generalny PWT we Wrocławiu,
e-mail: sekretarz@pwt.wroc.pl, tel. 071 322 99 70 w. 28, ul. Katedralna 9, 50-328 Wrocław.
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W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych, przysługuje prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (KIOD) za
pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych PWT we Wrocławiu
Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla następujących celów: przeprowadzanie postępowania rekrutacyjnego na
studia, dokumentowanie przebiegu studiów oraz wykorzystywane w celach administracyjnych, statutowych, archiwalnych i
statystycznych.
Podstawą przetwarzania danych osobowych kandydatów na studia jest art. 192 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2017, poz. 2183).
Rozporządzenie 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).
„Dekret ogólny Konferencji Episkopatu Polski w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych w Kościele katolickim” z 13 marca 2018 roku.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów, dla jakich zostały zebrane. Przekazując swoje
dane wyrażają Państwo tym samym zgodę na ich przetwarzanie do w/w celów.
Państwa dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych
przepisami prawa.
Podane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wskazanych celów.
Osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator danych, posiada prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających
z przepisów prawa): • dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); •
sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); • usunięcia danych (zgodnie z art. 17
Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); • ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych); • przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
• prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); • cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem; Państwa dane osobowe nie są przetwarzane przez Administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są
poddawane profilowaniu. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji
przewidzianych w przepisach prawa.

Przyjmuję do wiadomości, że PWT nie ponosi odpowiedzialności za błędne wprowadzenie danych przez kandydata na studia.

………………………………………………………………………………
podpis kandydata
Wrocław, dnia ……………………………………………………
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