
ZGŁOSZENIE NA EGZAMIN CERTYFIKATOWY  

Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO 

W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE 

 
Dokument należy wypełnić elektronicznie. Dane osobowe muszą być zgodne ze wskazanym poniżej dokumentem tożsamości. 

Formularz należy dostarczyć osobiście, listownie lub e-mailowo (skan). 

PWSZ w Chełmie, ul. Pocztowa 54C, pok. 208, 22-100 Chełm 

https://pwszchelm.edu.pl e-mail: jezyk-polski-jako-obcy@pwszchelm.edu.pl tel. (82) 565 64 72 

 

 

Poziom egzaminu:     

Termin:  
 

 
DANE OSOBOWE 

 

Imię (Imiona):  Nazwisko: 

Data urodzenia (dzień, miesiąc, rok): Miejsce urodzenia (miasto, kraj): 

Płeć:              kobieta                      mężczyzna               Obywatelstwo: 

Dokument tożsamości:                           paszport                                                                 dowód osobisty 

Numer paszportu/dowodu osobistego: 

 

 

DANE KONTAKTOWE 
 

Nr tel.:  e-mail: 

 
 

ADRES DO KORESPONDENCJI 
 

Ulica: Nr domu: Nr mieszkania:  

Kod: Poczta:  

Miejscowość:                                                                                Kraj:  

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA SPECJALNYCH POTRZEB 
 

 nie dotyczy  orzeczona niepełnosprawność* 

 przewlekła choroba/niesprawność czasowa*  trudności w uczeniu się (np. dysleksja)* 

 

 

 

Chełm, dnia ________________________________  Podpis ** ___________________________________ 

 

 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego(**) *** ___________________________________ 

 

https://pwszchelm.edu.pl/index.php/pl/kursy-przygotowawcze-do-egzaminow-certyfikatowych


* Obowiązek przedłożenia zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia/aktualnego orzeczenia komisji lekarskiej o dysfunkcji/opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski. 

 

** Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PWSZ w Chełmie, zgodnie z informacją na drugiej stronie formularza. 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam(-em) się z Regulaminem przeprowadzania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie 

egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego. 

 
*** Dotyczy osób niepełnoletnich przystępujących do egzaminu. 

 
 

Informacja Administratora 

 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby organizacji Egzaminu certyfikatowego  

z języka polskiego jako obcego (dalej Egzamin) – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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 (zwanego dalej RODO) 

 

1. Administratorem Pani/Pana 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 (dalej Uczelnia).  

2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym 

może się Pani/Pan kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: 

iod@pwszchelm.edu.pl,   tel. 665 170 003 lub pod adresem Inspektor Ochrony Danych  

ul. Pocztowa 54,  22-100 Chełm. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą: 

a) w celu organizacji egzaminu –  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, 

b) w celach rachunkowych i podatkowych, w związku wypełnieniem obowiązku prawnego 

ciążącego na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 

c) w celu windykacji należności i/lub dochodzenia roszczeń jako prawnie uzasadniony interes 

Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, 

d) w celu archiwizacji – na podstawie obowiązujących przepisów prawa regulujących te kwestie – 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym  

na podstawie przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach niezbędnych do realizacji wyżej 

określonych celów lub przez okres przewidziany przepisami prawa. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów 

prawa przysługuje Pani/Panu prawo do: 

a) sprostowania danych, 

b) usunięcia danych, 

c) ograniczenia przetwarzania danych, 

d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące 

przepisy w tym zakresie. 

Realizacja wyżej wymienionych praw odbywa się poprzez złożenie pisemnego podania  

do Administratora. 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne  

do wzięcia udziału w Egzaminie. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 

możliwości uczestniczenia w Egzaminie. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji 

ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia. 
 

 

 

 


