
 

Szkoła Języków Obcych  

Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy  

85-229 Bydgoszcz, ul. Garbary 3  

Tel.  (0 52) 567 00 67 www.sjo.wsg.byd.pl  

e-mail: sjowsg@byd.p 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Proszę o przyjęcie na organizowany przez Szkołę Języków Obcych WSG w Bydgoszczy 

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

(nazwa kursu) 

Poziom: 

□ początkujący  

□ średnio-zaawansowany  

□ przed średnio-zaawansowany 

□  zaawansowany 

 

Prosimy zaznaczyć (x) preferowane dni uczestniczenia w zajęciach:  

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela 

       

 

DANE OSOBOWE:  

Nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………  

Imię: ………………………………………………………  

Data urodzenia: …………….…………………  

Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………………  

Kontakt: nr telefonu: stacjonarny ……………………………… komórkowy ………………………………  

adres e-mail: …………………………………………………………………………………………….… 

 

http://www.sjo.wsg.byd.pl/
mailto:sjowsg@byd.p


 

 

Jestem:  

□ studentem WSG 

□ pracownikiem WSG 

□  inne 

 

Znajomość innych języków obcych:  

Język oraz stopień zaawansowania 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

      

(miejscowość, data) 

 

IMIĘ I NAZWISKO  

 

ADRES ZAMIESZKANIA  

 

NUMER TELEFONU  

ADRES E-MAIL  

 

Udzielona zgoda może być wycofana w dowolnym czasie i w dowolnej formie. 

❑ Wyrażam zgodę ❑ Nie wyrażam zgody  

 na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy  

ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz w celach związanych z procesami rekrutacji i kształcenia 

zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 

 

❑ Wyrażam zgodę ❑ Nie wyrażam zgody  

 na otrzymywanie materiałów koniecznych do realizacji umowy lub gdy jest to niezbędne do 
podjęcia działań przed zawarciem umowy na moje żądanie środkami komunikacji 
elektronicznej, w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

 

❑ Wyrażam zgodę ❑ Nie wyrażam zgody  

 przetwarzanie moich danych osobowych przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy  
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz w celach marketingowych i reklamowych, zgodnie z ustawą  
o ochronie danych osobowych oraz na otrzymywanie od administratora danych osobowych 
informacji handlowej i materiałów promocyjnych środkami komunikacji elektronicznej  
w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

 

❑ Wyrażam zgodę ❑ Nie wyrażam zgody  

 na kontakt ze strony Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz, 
z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów 
wywołujących, zgodnie z art. 172 par. 1. Prawa telekomunikacyjnego. 

 

Podpis  


