
 (Wypełnia pracownik Uczelni) 

 
 

(data przyjęcia podania)                              

 

(Pieczęć jednostki) 

ANKIETA OSOBOWA 

Proszę o przyjęcie mnie na studia w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku. 

PESEL  
 

Dane osobowe 
 

Nazwisko: …………………………………………            

Imię pierwsze:………………………………….. 

Data urodzenia (rok-miesiąc-dzień): ………………………………………………………………………………………       

Miejsce urodzenia:…………………………….. 

Imię ojca: ………………………………………….. 

Obywatelstwo (kraj): ……………………………… 

Dowód tożsamości: …………………………………. 

Telefon komórkowy:  …………………………….         

 
Adresy: 

 
Adres zamieszkania:……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Rodzaj miejscowości (miasto, wieś) :…………………………………………………………………………… 

Adres do korespondencji:……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Stosunek do służby wojskowej: 

 

Przynależność do WKU (miejscowość): …………………………………………………………………………………….. 

Kategoria:………………………………………………………… 

Stosunek do służby  wojskowej:  odbyta/nie odbyta 
 

Wykształcenie: 
 

Dokument uprawniający do podjęcia studiów:…………………………………………………………………………. 

Instytucja wystawiająca dokument:………………………………………………………………………………………….. 

Miejsce wydania:……………………………………. 

Nr dokumentu : ……………………………………… 
 

 

 

Kierunek: Wychowanie Fizyczne 

Etap studiów:  I stopnia/ II stopnia 

Specjalizacja:  

           

JEJ MAGNIFICENCJA REKTOR 
WYŻSZEJ SZKOŁY WYCHOWANIA  
FIZYCZNEGO I TURYSTYKI  
W BIAŁYMSTOKU 

Nazwisko rodowe: ………………………………………………. 

Imię drugie:  ……………………………………………………….. 

Imię matki: …………………………………………………………. 

e-mail: ………………………………………………………………. 

Data wydania:…………………………………………………… 

 

Prawdziwość danych zawartych w podaniu 
potwierdzam własnym podpisem 

 
 

……………………………………………………………………………… 

 



 

Wyższa Szkoła Wychowania                                                                               Data…………………………………. 

Fizycznego i Turystyki 

W Białymstoku 

 

 

 

PODANIE 

 

 

 
Proszę o wyrobienie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej. Poświadczam 

prawdziwość zamieszczonych danych i zdjęcia. 

 

PESEL: 

Imię, drugie imię i nazwisko:  

Adres: 

 

Do podania dołączam dowód opłaty za wyrobienie legitymacji (17zł) oraz płytę 

CD/nośnik ze zdjęciem. 

 

 

 

………………………………………………… 

                                                                                            Podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 



Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą 
elektroniczną (otrzymywanie korespondencji elektronicznej) 

Niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach 
marketingowych i innych usługach administratora danych, tj. Wyższą Szkołę Wychowania Fizycznego          
i Turystyki w Białymstoku zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, art. 7, oraz art. 13 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie  ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 
119 z 04.05.2016).  

Na podstawie ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 
r., poz. 1219 ze zm.) wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez Wyższą Szkołę Wychowania Fizycznego           
i Turystyki w Białymstoku informacji handlowej za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, a także na 
używanie przez Uczelnię komunikacji telefonicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych  
i automatycznych systemów wywołujących w celu przekazania mi oferty marketingowej  i innych usług 
administratora danych zgadnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U.  
z 2017 r., poz. 1907 ze zm.). 

Podpisanie oświadczenia jest dobrowolne. 
..................................................................................................................  

data i czytelny podpis  

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku 
Niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym 

mojego wizerunku zgodnie z przepisami art. 6 ust. 1 lit. a, art. 7, oraz 13 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie  ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE  
L 119 z 04.05.2016).  

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 880 ze zm.) równocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego 
wizerunku w procesie rekrutacji, dziekanatu i biura karier w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego i 
Turystyki w Białymstoku.  

Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas 
spotkań, uroczystości, wycieczek i innych zbiorowych zgromadzeń mogą zostać umieszczone na stronie 
internetowej Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku oraz wykorzystane w 
materiałach promocyjnych i publikacjach Uczelni.  

Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również  
o wynagrodzenie względem Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku, z tytułu 
wykorzystywania mojego wizerunku/głosu/wypowiedzi na potrzeby określone o oświadczeniu. 

Podpisanie oświadczenia jest dobrowolne. 
..................................................................................................................  

data i czytelny podpis  

 
 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody/braku zgody* na doręczanie pism drogą elektroniczną 
Niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym 

doręczanie pism w postępowaniu za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej zgodnie z przepisami art. 
6 ust. 1 lit. a, art. 7 oraz 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).  

Zgodnie z art. 391 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego 
(t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1257 ze zm.) wyrażam zgodę na doręczanie pism w postępowaniu za pomocą 
elektronicznej skrzynki podawczej w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku.  

Jeżeli strona lub inny uczestnik postępowania zrezygnuje z doręczenia pism za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej, organ Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku 
doręcza pismo w sposób określony dla pisma w formie innej niż forma dokumentu elektronicznego. 

Podpisanie oświadczenia jest dobrowolne. 

 
..................................................................................................................  

data i czytelny podpis 

Załącznik nr 2 


