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ANKIETA 
 

(do wypełnienia przez studentów i doktorantów z niepełnosprawnością) 
 

ROK AKADEMICKI .......................................... 

1. Imię.......................................... Nazwisko .....................................................................  

2. PESEL:  

           

3. Adres stałego zameldowania.............................................................................................. 

4. Adres aktualnego pobytu... ............................................................................................... 

5. Telefon ........................................... Adres e-mail........................................................... 

6. Kierunek studiów ................................................................................. rok studiów ..................................  

7. Forma studiów: stacjonarne/niestacjonarne*  

8. Poziom studiów: I stopnia lub jednolite magisterskie/ II stopnia/III stopnia (doktoranckie)*  

9. Nr albumu ..........................................................  

10. Rodzaj niepełnosprawności:  

• �  narząd ruchu (chodzący / niechodzący)* (osoba na wózku: tak / nie)*  
• �  narząd wzroku (osoba niewidoma / słabo widząca)*  
• �  narząd słuchu (osoba niesłysząca / słabo słysząca)*  
• �  inny, jaki ........................................................  

11. Orzeczony stopień niepełnosprawności: � I znaczny, � II umiarkowany, � III lekki  

12. Opis niepełnosprawności .......................................................................................................  

13. Orzeczenie ważne do ....................................................................................................  

14. Uwagi dotyczące pomocy w czasie studiów. Konieczność używania specjalistycznego sprzętu: ............... 
...........................................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................................  

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach administracyjnych przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).  

data ........................................       ........................................................ 
Podpis    
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KLAUZULA INFORMACYJNA 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, zgodnie z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), dalej RODO, informuje: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa. 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować w sprawach związanych 
z przetwarzaniem danych osobowych przez Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie oraz z korzystania 
przysługujących praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Dane kontaktowe: adres e-mail 
iod@uksw.edu.pl; nr tel. 22/5619034 
Do zadań IOD nie należy realizacja innych spraw, jak np. udzielanie informacji o formach pomocy świadczonych przez 
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia pomocy przez Biuro ds. Osób 
Niepełnosprawnych i stwarzanie osobom z niepełnosprawnościami warunków pełnego udziału w procesie 
przyjmowania na uczelnię w celu odbywania kształcenia, kształceniu i prowadzeniu działalności naukowej. Dane 
osobowe zawarte w ankiecie  stanowią podstawę do korzystania ze wszystkich form wsparcia, które oferuje Biuro 
ds. Osób Niepełnosprawnych kandydatom, studentom i pracownikom Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie z niepełnosprawnościami oraz  trudnościami zdrowotnymi. 
4. Podstawę przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach określonych w ust. 3 stanowi Rozporządzenie 
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, z późn. zm.) 
– RODO, art. 6 ust. 1: 
lit. a) – na podstawie wyrażonej zgody przez osobę której dane dotyczą, gdy przetwarzanie danych nie wynika 
bezpośrednio z przepisów prawa. 
lit. b – jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby przed zawarciem umowy, której 
stroną jest student/doktorant/pracownik; 
lit. c) - jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; 
lit. e) – jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, w celach: zapewnienia pomocy 
przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych i stwarzanie osobom z niepełnosprawnościami warunków pełnego udziału 
w procesie przyjmowania na uczelnię w celu odbywania kształcenia, kształceniu i prowadzeniu działalności naukowej. 
5. W przypadku danych szczególnie chronionych podstawę przetwarzania danych stanowi art. 9 ust. 2 lit. a). 
6. Podanie danych do przetwarzania, do których zobowiązują Pani/Pana przepisy prawa lub, gdy są to dane 
konieczne do zawarcia umowy są obligatoryjne. Odmowa podania danych uniemożliwi realizację celów do których są 
zbierane. Podanie przez Panią /Pana innych swoich danych w korespondencji z Uczelnią jest dobrowolne, ale 
niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w ust. 3. 
7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, o których mowa 
w ust. 3, wynikający z odpowiednich przepisów prawa, umożliwiający realizację uzasadnionego interesu 
Administratora lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych i może być 
przedłużony w granicach prawa w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych niezbędne jest do dochodzenia 
lub wyjaśnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją procesu kształcenia są przetwarzane 
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przez okres trwania tego procesu, a następnie zostaną zarchiwizowane i będą przechowywane przez okres 50 lat. Inne 
dane są przetwarzane zgodnie z Instrukcja Kancelaryjną UKSW, a także przepisami ustawy o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 553) oraz okresami wskazanymi w przepisach 
księgowych, podatkowych i o rachunkowości. Pani/Pana dane osobowe będą również przetwarzane przez okres 
niezbędny do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń. 
8. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym u administratora do 
przetwarzania danych osobowych, w tym podmiotom przetwarzającym na mocy umowy powierzenia oraz innym 
podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 
9. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane uczelniom partnerskim, których siedziba znajduje się poza 
EOG, w celu realizacji toku studiów w ramach programów wymiany studenckiej. 
10. W przypadku, gdy ADO przetwarza Pani/Pana dane osobowe ma Pani/Pan prawo do uzyskania informacji, 
o których mowa w art. 15 RODO. W przypadku wątpliwości co do tożsamości osoby fizycznej składającej wniosek 
o udostępnienie danych osobowych, Jednostka przetwarzająca dane osobowe może zażądać dodatkowych informacji 
niezbędnych do potwierdzenia tożsamości osoby, której dane dotyczą (art. 12 ust. 6 RODO).Pani/Pan może złożyć 
wniosek dotyczący: 

1) sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO); 
2) usunięcia danych (zgodnie z art. 17RODO) zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO; 
3) ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO); 
4) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 21 RODO), gdy przetwarzanie 
odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO; 
5) dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii; 

11. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione 
jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora z naruszeniem zasad ochrony danych 
osobowych. 

Odbiorcy danych 
Dostęp do Państwa danych osobowych będą posiadać upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Biuro ds. Osób 
Niepełnosprawnych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.  

Dane wrażliwe 
Dokumentacja znajdująca się w BON, ze względu na poufność danych wrażliwych, podlega ochronie danych 
osobowych, zgodnie z rozporządzeniem 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. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) i nie może być, 
bez zgody studenta lub doktoranta, udostępniana osobom nieuprawnionym. Przetwarzanie danych o których mowa 
w zdaniu poprzednim następuje w trybie i na zasadach określonych w ,,Polityce bezpieczeństwa informacji”. 
Obowiązek podania danych i konsekwencja niepodania danych 
Podanie danych jest niezbędne w celu w celu zapewnienia pomocy przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych 
i stwarzanie osobom z niepełnosprawnościami warunków pełnego udziału w procesie przyjmowania na uczelnię w celu 
odbywania kształcenia, kształceniu i prowadzeniu działalności naukowej.  

KLAUZULA ZGODY 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, które obejmują szczególne kategorie danych osobowych 
w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5,  
01-815 Warszawa, w celu zapewnienia niezbędnego wsparcia przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych. 


