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....................................... 
MIEJSCOWOŚĆ I DATA  

..................................................... 
IMIĘ, NAZWISKO WNIOSKODAWCY 

..................................................... 
PESEL  

..................................................... 
NR TELEFONU 

..................................................... 
ADRES KORESPONDENCYJNY 

 

WNIOSEK  

O ZWOLNIENIE Z OPŁATY ZA PRZEPROWADZENIE REKRUTACJI 

Wnoszę o zwolnienie z opłaty w wysokości ……… zł, słownie…………………………………………….… 

za przeprowadzenie rekrutacji na studia ……………………. stopnia na kierunku ……………………………. 
                   (pierwszego/drugiego) 
 

w roku akademickim……………………………. . 
 
Podstawą do ubiegania się o zwolnienie z opłaty jest: 

 posiadanie tytułu laureata/finalisty olimpiady stopnia centralnego, 

 posiadanie tytułu laureata konkursu międzynarodowego, 

 posiadanie tytułu laureata ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez Politechnikę Białostocką, 

 bycie uczestnikiem/medalistą zawodów sportowych, 

 bycie wychowankiem domu dziecka, 

 bycie pełną sierotą (akty zgonu nr …………… i …………….)  

          

        …................................................. 
         DATA I CZYTELNY PODPIS WNIOSKODAWCY 

Załączniki: 

1. ……………………… 

2. ……………………… 

3. ……………………… 

 

↓Uzupełnia pracownik Politechniki Białostockiej 

Potwierdzam przedłożenie przez kandydata 
dokumentów uprawniających do zwolnienia 
z opłaty. 

............................................................. 
 DATA I PODPIS PRACOWNIKA 
          CENTRUM REKRUTACJI I WSPIERANIA EDUKACJI 

  Zgoda/Brak zgody. 

 ............................................................ 
 DATA I PODPIS KIEROWNIKA  
 CENTRUM REKRUTACJI I WSPIERANIA EDUKACJI 
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Informacja Administratora w związku z przetwarzaniem danych – 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 Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A,  

15-351 Białystok (zwana dalej Administratorem). 

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@pb.edu.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

• rozpatrzenia wniosku o zwolnienie z opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na podstawie -  

art. 6 ust. 1 lit. e RODO; 

• rozliczeń finansowych 

• archiwizacyjnym 

- art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

• obrony i/lub dochodzenia roszczeń  - art. 6 ust. 1 lit. f 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 przez okres wynikający z przepisów prawa.  

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii oraz  

z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje Pani/Panu prawo do: 

a) sprostowania danych, 

b) usunięcia danych, 

c) ograniczenia przetwarzania danych, 

d) przenoszenia danych, 

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 

f) 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 danych jest dobrowolne i jest warunkiem umownym niezbędnym do złożenia wniosku. 

Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku i skorzystania  

z przysługujących uprawnień.  

8. Administrator nie przetwarza podanych danych osobowych w sposób opierający się na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

 
 


