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Deklaracja
Dane są zebrane na podstawie rozporządzenia MNiSW w sprawie studiów z dnia 27.09.2018r. (Dz. U. 2018, poz. 1861 z późniejszymi zmianami) dla
potrzeb Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wglądu w dane oraz prawo ich poprawienia. Dane
podaję zgodnie ze stanem faktycznym. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w bazie Wyższej Szkoły Handlowej, na podstawie
art. 13 ust. 1 i 2 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.2016.119.1).
*Podając adres e-mail wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o postępowaniu rekrutacyjnym oraz informacji marketingowych związanych z uczelnią drogą
elektroniczną (zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami).

Załączniki:
✔ Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (co najmniej I stopnia) z suplementem **
✔ Dowód wniesienia opłaty administracyjnej

✔ Podpisana umowa o naukę (2 egz.)
✔ Kopia potwierdzenia znajomości języka angielskiego (dotyczy kandydatów na studia w języku angielskim) **
✔ 1 zdjęcie o wymiarach 35x45mm (jak do dowodu osobistego)

** Oryginały dokumentów do wglądu Uczelni
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