
Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia nr RK.021.24.2018 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 28 czerwca  2018 r.  

w sprawie opłat za usługi świadczone przez Archiwum  w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku 

…………………………………………….., dnia …………………………………………… 

…………………………………………………………… 
(pieczątka wpływu) 

Archiwum 

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania 

w Białymstoku 

ul. Ciepła 40 

15-472 Białystok 

 

Wniosek dotyczący wydania dokumentów  

z Archiwum Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku 

Cel ……………………………………………………………………………………………………………. 

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

1. Dane zamawiającego: Imiona i nazwisko: ………………………………………………………………... 

2. Adres: ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość: ………………………………….. 

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

3. Telefon: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. Adres e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

5. Nazwisko na dyplomie: …………………………………………………………………………………………………….. 

6. Nr dyplomu w przypadku absolwentów: ………………………………………………………………………….. 

7. Nr albumu w przypadku przerwania studiów: ………………………………………………………………….. 

8. Kierunek studiów: …………………………………………………………………………………………………………… 

9. Poziom kształcenia: ………………………………………………………………………………………………………….. 

10. Forma studiów: ………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………….………………. 

(czytelny podpis)   

 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. 
Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję się, iż: 

1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok, Tel 85/67 85 823 e-mail: 
rektorat@wsfiz.edu.pl, 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku, ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok, możliwy jest pod numerem tel. 85/ 67 
85 851 lub adresem e-mail: iod@wsfiz.edu.pl, 

3) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 50 lat w Archiwum Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, a w Systemie Informacji o 
Szkolnictwie Wyższym w Ramach Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym „POL-on”, zwanym Systemem POL-on przez okres 20 lat, 

4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który prowadzi System Informacji o Szkolnictwie Wyższym w Ramach 
Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym „POL-on” zwany dalej „Systemem POL-on”, 

5) dane nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
6) dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu,  
7) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, 
8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez 

administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 
9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożnością zrealizowania 

Pana/Pani wniosku.  
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