WNIOSEK
O ZAKWALIFIKOWANIE NA SPECJALNOŚĆ MECHANIKA LOTNICZA
W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 W PWSZ W CHEŁMIE

Numer albumu:
Imię i nazwisko:

-

Data i miejsce urodzenia:

-

Imiona rodziców:
Seria i nr dowodu
osobistego/paszportu:

-

-

Miejsce zamieszkania:
Kod, miejscowość
ulica / nr domu / mieszkania

Kontakt telefoniczny:
Kontakt e-mail:

Stacjonarny

+48

Komórkowy

+48

e-mail:

Proszę o zakwalifikowanie mnie do procesu rekrutacyjnego na specjalność Mechanika Lotnicza
Oświadczam, że wraz z wnioskiem składam następujące dokumenty (w tym dokumenty poświadczające praktykę przy sprzęcie
lotniczym):

Jako kandydat na specjalność mechanika lotnicza oświadczam, że wyżej wymienione informacje są zgodne z prawdą oraz
wyrażam zgodę na przetwarzanie wszystkich zamieszczonych w nn. wniosku danych osobowych do celów kwalifikacji
zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

............................................................
(Data, czytelny podpis kandydata)

....................................................
(Data, czytelny podpis pracownika CL)

Klauzula Informacyjna
W celu realizacji postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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), zwanego dalej RODO, Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa w Chełmie informuje, że przetwarza Twoje dane osobowe. Szczegóły związane z przewarzaniem danych
osobowych zawarte są poniżej.
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie z siedzibą przy ul. Pocztowej
54, 22-100 Chełm. Adres e-mail: rektorat@pwsz.chelm.pl, tel. (082) 565 88 95.
2. W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie funkcjonuje Inspektor Ochrony Danych, nadzorujący prawidłowość
przetwarzania Twoich danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail:
iod@pwszchelm.edu.pl, tel. 665 170 003 lub pod adresem Inspektor Ochrony Danych ul. Pocztowa 54, 22-100 Chełm.
3. Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu kwalifikacji na specjalizację Mechanika Lotnicza
w ramach kierunku Mechanika i budowa maszyn, następnie po wydaniu decyzji o przyjęciu - w celu dokumentowania przebiegu
szkolenia lotniczego. Ponadto dane osobowe są przetwarzane do celów statutowych, archiwalnych, statystycznych, a także w celu
zapewnienia
bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa informacji.
4. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO), a w przypadku zakwalifikowania
na specjalizację Mechanika Lotnicza - ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym, a także inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisy wewnętrzne obowiązujące w Uczelni, w tym Zasady Kwalifikacji oraz Odbywania Studiów na specjalności
Mechanika Lotnicza w ramach kierunku Mechanika i Budowa Maszyn w PWSZ w Chełmie (art. 6 ust. 1 lit c RODO), a w zakresie
związanym z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa informacji poprzez zastosowanie monitoringu
wizyjnego i monitoringu systemów informatycznych - prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
5. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa lub
w przypadku, gdy Uczelnia powierzy podmiotom trzecim przetwarzanie tych danych.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
7. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat, w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa,
a w pozostałych przypadkach przez okres niezbędny do realizacji określonych powyżej celów.
8. Posiadasz prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania sprostowania swoich danych, prawo żądania usunięcia
swoich danych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia w każdym momencie zgody na ich
przetwarzanie.
9. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed
jej cofnięciem.
10. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie
Twoich danych osobowych.
11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
Klauzula zgody
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz
powyższą klauzulą informacyjną, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu
kwalifikacji na szkolenie lotnicze.

......................................................................
(Data, czytelny podpis kandydata)

……….......................................................
(Data, czytelny podpis pracownika CL

WYPEŁNIA PRACOWNIK CENTRUM LOTNICZEGO PWSZ W CHEŁMIE
DOKUMENTY PODSTAWOWE (WSZYSCY KANDYDACI)
Badania profilaktyczne lekarskie uwzględniające czynniki szkodliwe: pracę na wysokości powyżej 3 m, promieniowanie
jonizujące (RIO-3A);

DOKUMENTY DODATKOWE

Kandydat został dopuszczony/niedopuszczony* do postępowania kwalifikacyjnego
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..
(PODPIS CZŁONKA KOMISJI)

WYNIKI W NAUCE
Średnia ocen

UWAGI

Dodatkowe kryteria oceny kandydatów ( § 4 ust. 2 Zasad kwalifikacji)
Rodzaj doświadczenia

UWAGI

Wyniki w nauce

WYNIK KOŃCOWY: …………………………
Kandydat decyzją Komisji Kwalifikacyjnej został / nie został* zakwalifikowany na specjalność Mechanika Lotniczą

……………………………………………………………………..
(PODPIS PRZEDODNICZĄCEGO KOMISJI)

* Wypełnić jeśli dotyczy kwestii spornych / niepotrzebne skreślić

Od Decyzji wydanych przez Komisję Kwalifikacyjną przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Rektora Uczelni,
w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

