
Adres do korespondencji 
 (wypełnić drukowanymi literami) 
 

............................................................................ 
(nazwisko i imię) 
 

............................................................................ 
(ulica, nr domu/lokalu) 
 

............................................................................ 
(kod pocztowy, miejscowość) 
 

............................................................................ 
(numer telefonu kontaktowego 

................................................................... 
(adres poczty elektronicznej)      
 
 

 

 

 PODANIE O PRZYJĘCIE NA KSZTAŁCENIE SPECJALISTYCZNE 
 

 

Forma kształcenia:    Stacjonarne / Niestacjonarne* 

Miejsce kształcenia:    Siedlce / Otwock / Zamość* 
 

 
KIERUNKI KSZTAŁCENIA:* 
 

 INFORMACJA MEDYCZNA 
 

    RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA 

    MODELOWANIE INFORMACJI O BUDYNKU (BIM) 

    PROJEKTOWANIE I KOSZTORYSOWANIE W BUDOWNICTWIE 

    HANDEL I DYSTRYBUCJA 

    ADMINISTRACJA I FINANSE 

 

 
* właściwe zaznaczyć 

 

ANKIETA OSOBOWA
 

      (wypełnić drukowanymi literami) 

 
1. Nazwisko:......................................... Imię (I)................................................... Imię (II) ............................................... 

2. Data urodzenia:……………………………….  Miejsce urodzenia:……………………………………… Płeć: K   M* 

Nr  PESEL 

3. Adres zamieszkania Ulica: .......................................................................................   nr domu ……................ lokalu ...................... 

Kod pocztowy:                -                        Miejscowość:...................................................................... 

* właściwe zaznaczyć                                                                                                                                           

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji na kształcenie specjalistyczne* 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie następujących danych osobowych: 

1) imiona i nazwisko, 

2) data urodzenia, 

3) płeć, 

4) miejsce urodzenia, 

5) nr PESEL, 

6) adres zamieszkania oraz adres do korespondencji, 

7) numer telefonu kontaktowego, 

8) adres poczty elektronicznej, 

w celach związanych z rekrutacją na kształcenie specjalistyczne w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej z siedzibą w Siedlcach przy ulicy Sokołowskiej 161. 

Rozumiem, że moje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Polityką ochrony danych osobowych Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej, dostępną na stronie internetowej 

pod adresem www.mazovia.edu.pl oraz bip.mazovia.edu.pl przez okres kształcenia oraz po ich zakończeniu w celu archiwizacji danych zgodnie z przepisami prawa. Po upływie tego okresu 

dane zostaną zniszczone. 

Rozumiem, że przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania jak również do cofnięcia zgody 

na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Udzielona zgoda 

będzie widoczna dla użytkownika po zalogowaniu się na jego konto w systemie e.Mazovia. 

Rozumiem, że przysługuje mi prawo do wniesienia sprzeciwu oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych 

osobowych narusza przepisy RODO. 
 

*wymagane 
 

 

Wpłynęło dnia: ____ - ____ - 20…... r. 

Podpis osoby przyjmującej: …………..…  

https://e.mazovia.edu.pl/regulacje/pub/7


Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych związanych z rekrutacją.* 
Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych . 

Poucza się, że pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych mają osoby fizyczne, które osiągnęły pełnoletniość lub uzyskały ją przez zawarcie 

małżeństwa. Osoby, które ukończyły 13 lat oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo muszą mieć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego do udziału w rekrutacji. 
 

* wymagane 

 

 

Siedlce, dn. ...................................... 

  

 

 

Do podania załączam: 

1. Dokument potwierdzający kwalifikacje pełną, co najmniej na 4 poziomie PRK:*  

 

 

 

 

2. Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Kształcenia Specjalistycznego. 

3. Jedną fotografię o wym. 37×52 mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle. 

4. Kserokopię dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej oraz wpisowej. 

 
* właściwe zaznaczyć                                         

 

 

 

Siedlce, dn. ....................................... 
 

 
 

................................................................. 
(podpis kandydata) 

 
 

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

(podpis kandydata) 

dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe (po ukończeniu technikum lub szkoły policealnej albo branżowej szkoły II 

stopnia) oraz po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie 

dyplom zawodowy (po ukończeniu technikum lub branżowej szkoły II stopnia) oraz po zdaniu egzaminów 

potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie 

świadectwo dojrzałości. 


