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zdjęcie 

Zał. nr 2 

Ankieta  dla kandydatów  na studia  podyplomowe  „Kolor w kreacji wnętrz” 

Rok akademicki 2021/2022 

Wydział: Architektury Wnętrz  

Kierunek: Architektura Wnętrz 

 
* ankietę razem z innymi dokumentami wysyłamy na adres e-mail 

wawstudiapodyplomowe@cybis.asp.waw.pl 

 

I. Wypełnia kandydat: 

1. Imię i nazwisko 

 

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

2. Data i miejsce urodzenia 

 

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

3. Narodowość 

 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Obywatelstwo 

 

………………………………………………………………………………………………………………. 

5. Miejsce zamieszkania ( adres do korespondencji) 

 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

6. Telefon i adres e-mail 

 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

9. Rodzaj ukończonych studiów  

a/ I stopnia (licencjackie)     b/ II stopnia( magisterskie) c/ magisterskie jednolite 

( niepotrzebne skreślić) 
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10. Nazwa uczelni  

 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

11. Kierunek studiów i rok ukończenia 

……………………………………………………………………………………………………………. 

12. Informacja o dotychczasowej działalności w obszarze sztuki i projektowania  

( nieobowiązkowo)  

 

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

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

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

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

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu uczestniczenia w studiach podyplomowych na Wydziale 

Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, 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 

95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.). 

 

Administratorem danych osobowych jest Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, ul.  Krakowskie Przedmieście 5; 00-065 

Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować na adres e-mail: iodo@asp.waw.pl. Celem przetwarzania 

danych osobowych jest uczestniczenie w studiach podyplomowych na Wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuk 

Pięknych w Warszawie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – tj.  zgody osoby, której dane dotyczą. W zakresie, w jakim 

udzielona została zgoda na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo do jej cofnięcia. Wycofanie zgody nie 

wpływa na zgodność prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Szczegółowe 

informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Akademię znajdują się na stronie internetowej pod adresem: 

www.asp.waw.pl/dane-osobowe/. 

 

data……………………………………………..                                     podpis …………………………………………….. 

 

Uwaga:  

oprócz ankiety kandydat wysyła e-mailem  na adres: 

wawstudiapodyplomowe@cybis.asp.waw.pl 

- podanie ( Zał. nr 1 - plik do pobrania)  

-  skan dyplomu ukończenia studiów  

- dowód wpłaty (opłaty rekrutacyjnej wys. 50 zł na konto WAW ASP w Warszawie  

nr konta PL 80 1240 1040 1111 0010 7631 0572 

z dopiskiem:  Studia podyplomowe WAW rekrutacja + imię i nazwisko) 

http://www.asp.waw.pl/dane-osobowe/
mailto:wawstudiapodyplomowe@cybis.asp.waw.pl
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Klauzula informacyjna Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 

- udział w Studiach Podyplomowych na Wydziale Architektury Wnętrz 

 

Na podstawie art. 13 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 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, ul.  Krakowskie 

Przedmieście 5, 00-068 Warszawa. 

2. Z inspektorem ochrony danych osobowych można się kontaktować poprzez adres e-mail: 

iodo@asp.waw.pl. 

3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uczestniczenie w studiach 

podyplomowych na Wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w  Warszawie – 

na  podstawie art.  6  ust.  1  lit. a)RODO tj. zgody osoby, której dane dotyczą. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty 

wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w  zakresie 

i dla celów wynikających z obowiązujących przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody oraz przez okres 5  lat 

od dnia zakończenia studiów podyplomowych w celu wypełniania obowiązków prawnych 

ciążących na Akademii lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. 

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące 

uprawnienia: prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a  także prawo 

przenoszenia danych. Z powyższych uprawnień można skorzystać kontaktując się w sposób 

określony w pkt. 2. 

Zakres uprawnień oraz sytuacje w których można z nich skorzystać są określone przepisami 

prawa. Możliwość skorzystania z niektórych uprawnień może być m.in. uzależniona do podstawy 

prawnej, celu lub sposobu ich przetwarzania. 

W związku z koniecznością ochrony danych osoby korzystającej z uprawnień jest konieczna jej 

poprawna identyfikacja. W związku z powyższym Akademia może żądać uwierzytelnienia 

tożsamości osoby żądającej udzielenia informacji. 

7. W zakresie, w jakim udzielona została zgoda na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje 

Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

8. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 

obowiązującego prawa, można wnieść skargę do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do uczestniczenia w studiach 

podyplomowych. W  przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe 

uczestniczenie w studiach podyplomowych. 

10. Akademia nie będzie podejmowała zautomatyzowanych decyzji w odniesieniu do Pani/Pana 

danych osobowych. Ponadto Akademia nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych 

do podmiotów spoza EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) ani do organizacji 

międzynarodowych. 

 

mailto:iodo@asp.waw.pl
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II. Wypełnia Komisja Kwalifikacyjna 

 

Komisja Kwalifikacyjna  w składzie: 

Przewodniczący Komisji Dziekan Wydziału Architektury Wnętrz  

dr hab. Włodzimierz Bazyli Kasulak-Wiśniewski, prof.ASP 

 

Kierownik Studiów  

dr hab. Joanna Walendzik-Stefańska, prof. ASP 

 

członek Komisji   

dr Tomasz Knorowski 

 

 

 

 

 

Decyzją Komisji kwalifikacyjnej ds. Studiów Podyplomowych AW ASP w Warszawie  

na  posiedzeniu w dniu  ……………………………………………………………………………………. 

 

Pan/Pani…………………………………………………………………………………………………………… 

 

zastał/została zakwalifikowana na studia podyplomowe „Kolor w kreacji wnętrza”  

 

Podpisy członków Komisji  

 

Przewodniczący Komisji …………………………………………………………………………………. 

Kierownik Studiów…………………………………………………………………………………. 

Członek Komisji               …………………………………………………………………………………. 

 

 

Uwaga: 

do dnia rozpoczęcia zajęć osoba zakwalifikowana  powinna opłacić wpisowe 200,00 PLN      

na konto WAW ASP w Warszawie nr PL 80 1240 1040 1111 0010 7631 0572 oraz podpisać 

umowę na usługi edukacyjne.      

 

 

 


