
 

 

WNIOSEK OCHOTNIKA  
w sprawie przyjęcia na zajęcia w części teoretycznej programu ochotniczego  

szkolenia wojskowego studentów „Legia Akademicka”  

Ja, niżej podpisany (-a) zwracam się z wnioskiem o przyjęcie mnie na zajęcia w części teoretycznej 
programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów „Legia Akademicka” 

1.  Imię i nazwisko  
 

2.  Imię ojca  
 

3.  Data i miejsce urodzenia  
 

4.  Nr PESEL  
 

5.  Adres zamieszkania  
 

6.  Adres do korespondencji  
 

7.  Adres e-mail  
 

8.  Tel. kontaktowy  
 

9.  Nazwa uczelni  
 

10.  Moduł szkolenia*: 
- podstawowy 
- podoficerski 
- oficerski 

 

11.  Kierunek studiów  
 

12.  Aktualny rok studiów  
 

13.  Planowany rok ukończenia 
studiów 

 

14.  Podlegam kwalifikacji 
wojskowej* TAK/NIE 

 

15.  Posiadam dodatkowe 
kwalifikacje 

 

16.  Informacja o karalności* 
Byłem(am)/Nie byłem(am) 
karany(a) za przestępstwo 
umyślne 

 

17.  Numer albumu  
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji programu edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej 

(zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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 94/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) 

 

 

………………………………                                                       ………………………………        

(miejscowość i data)                                                                     (podpis wnioskodawcy) 

 

* - niepotrzebne skreślić 

 



 

 

 
 

Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 

15-351 Białystok, tel.: 85 746 90 00, https://www.pb.edu.pl (dalej Uczelnia).  
2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym 

w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować 
za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@pb.edu.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 
a. przeprowadzenia naboru na zajęcia w części teoretycznej programu ochotniczego szkolenia 

wojskowego studentów „Legia Akademicka” – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, 
b. odbycia części teoretycznej programu „Legia Akademicka” - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e 

RODO. 
4. Oodbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo 

Obrony Narodowej oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej 

określonych celów, w szczególności przez okres wynikający z przepisów prawa, zgodnie  
z przepisami dotyczącymi archiwizacji. 

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, 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do 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. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do 
wzięcia udziału w programie pt. „Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej”. 
Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości wzięcia udziału w w/w 
programie. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania 
decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia. 

 
 

 

 

 

https://www.pb.edu.pl/
mailto:iod@pb.edu.pl

