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KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY  

DO STUDIUM PRAKTYCZNEGO PRZYGOTOWANIA 

DO TOWARZYSZENIA MAŁŻEŃSTWOM 

w roku 2020/2021 

 

 
1. Nazwisko:........................................................................................................................... 

2. Imiona:............................................................................................................................... 

3. Data i miejsce urodzenia: ……………………………………….…………………..…... 

4. Imiona rodziców:………………………………………………………………….…..… 

5. Nazwisko panieńskie (u mężatek):……………………………………………………… 

6. Stan cywilny…………………………………………………………………………….. 

7. Adres stałego zameldowania: miejscowość………….…………………………..……... 

ulica......................................................nr domu..........................kod................................ 

8. Adres korespondencyjny: miejscowość………………………………..………..……..... 

ulica......................................................nr domu.........................kod................................. 

9. Telefon kontaktowy………………….………… e-mail:……………………………….. 

10.  Seria i nr dowodu osobistego............................................................................................ 

11. PESEL:………………………………………………………………………….………. 

12.  Dotychczasowe wykształcenie i doświadczenie zawodowe:…………………………... 

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

13.  Przynależność do parafii/diecezji, dotychczasowe zaangażowanie w działalność 

ruchów, stowarzyszeń, itp 

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

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

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Studiów nad Rodziną 

im. Abp. Kazimierza Majdańskiego* 

……………………………….  ................................................................... 
(miejscowość i data)      (czytelny podpis) 



 

*INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  
osób ubiegających się o przyjęcie   

do Studium Praktycznego Przygotowania do towarzyszenia małżeństwom 
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 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 (dalej: RODO) zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, informuje się, że: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Studiów nad Rodziną im. Abp. Kazimierza Majdańskiego, 

ul. K. K. Baczyńskiego 9, 05-092 Łomianki, tel. 783-950-657, e-mail: isnarakm@gmail.com 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie zgodnie art. 5 ust. 1, pkt a-f oraz art 6 ust. 1, pkt c-d 

RODO i wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i obsługi procesu dydaktycznego w/w 

Studium. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych z wyłączeniem ustawowo uprawnionych 

instytucji. 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo 

do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 


