
…………………., dnia …………….……….. 

…………………….…………..…………. 

(imię i nazwisko) 

………………………………….………….. 

(adres do korespondencji)  

………………………………….………….. 

(numer telefonu kontaktowego)  

………………………………….………….. 

(e-mail)  

 

Tarnowska Szkoła Wyższa 

Wydział ……………………. 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY  

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELACH REKRUTACYJNYCH 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedłożonych przeze mnie 

dokumentach aplikacyjnych, w zakresie: imienia i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, numeru PESEL, adresu 

zamieszkania, adresu do korespondencji, numeru telefonu kontaktowego, adresu poczty elektronicznej, przez 

Tarnowską Szkołę Wyższą z siedzibą przy ul. Mościckiego 27A, 33-100 Tarnów (administratora danych), dla 

potrzeb związanych z procesem rekrutacji na Studia ………………….  (podyplomowe/magisterskie/licencjackie)* 

Tarnowskiej Szkoły Wyższej, zgodnie ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 

2015 r., poz. 2135 z późn. zm.). Oświadczam, że zostałam poinformowana/zostałem poinformowany** o tym, że 

wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jak również, że posiadam prawo dostępu 

do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

 

…………………………………………………….. 

(czytelny podpis) 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedłożonych przeze mnie 

dokumentach aplikacyjnych, w zakresie: imienia i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, numeru PESEL, adresu 

zamieszkania, adresu do korespondencji, numeru telefonu kontaktowego, adresu poczty elektronicznej, przez 

Tarnowską Szkołę Wyższą z siedzibą przy ul. Mościckiego 27A, 33-100 Tarnów (administratora danych), w 

celach marketingowych i promocyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.). Oświadczam, że zostałam poinformowana/zostałem 

poinformowany** o tym, że wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jak również, 

że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

 

…………………………………………………….. 

(czytelny podpis) 

 

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o świadczeniu 

usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.) na podany powyżej adres 

poczty elektronicznej wysyłanych przez Tarnowską Szkołę Wyższą z siedzibą przy ul. Mościckiego 27A, 33-100 

Tarnów. Oświadczam, że zostałam poinformowana/zostałem poinformowany** o tym, że wyrażenie zgody na 

przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jak również, że posiadam prawo dostępu do treści swoich 

danych oraz ich poprawiania. 

 

…………………………………………………….. 

(czytelny podpis) 

 

 

 

* Należy wybrać właściwy rodzaj studiów 

**Niepotrzebne należy skreślić 


