
Instytut Technik Wytwarzania, Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej
Ankieta informacyjna – studia podyplomowe: 
Projektowanie w systemach CAD/CAM oraz programowanie obrabiarek CNC.

Nazwisko i imię kandydata:

Pracuję jako:  konstruktor    technolog    operator    szef produkcji
 utrzymanie ruchu    inny: .......................................................................................

Staż pracy:  1-3 miesiące    3-6 miesięcy    6-12 miesięcy    1-5 lat,  5-10 lat,
 powyżej 10 lat,

Używane oprogramowanie 
CAD/CAM:

 AutoCAD    SolidWorks    AlphaCAM    MasterCAM 
 NX (Unigraphic)    PowerMill   PowerShape   FeatureCAM  
 SolidCAM     ESPRIT   CATIA   inne: .....................................…………….

Interesuje mnie:  proces projektowania wyrobu    opracowywanie procesu technologicznego
 dobór narzędzi i parametrów obróbkowych    obsługa programów CAD/CAM
 programowanie i obsługa obrabiarek CNC     inne: ...............................................

Jestem zdania, że obecnie na 
rynku firm produkcyjnych 
potrzeba:

 technologów    konstruktorów    operatorów obrabiarek CNC 
 inżynierów utrzymania ruchu 
 specjalistów z zakresu automatyzacji i automatyki

Oczekiwania:

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 - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 119/1 z
dnia 4 maja 2016 r. – „RODO”) Politechnika Warszawska informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Warszawska z siedzibą przy pl. Politechniki 1, 00-661 
Warszawa;

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z 
którym można skontaktować pod adresem mailowym: iod@pw.edu.pl;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na studia, oraz – w 
przypadku przyjęcia na studia – obsługi procesu studiowania w Politechnice Warszawskiej, a w przypadku wyrażenia 
zgody w celu określonym w zgodzie;

4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.), a w przypadku wyrażenia zgody art. 6 ust 1 lit. a RODO;

5. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do 
cofnięcia zgody (jeżeli została udzielona) w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na 
podstawie przepisów prawa;

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania nie będzie Pani/Pan 
uczestniczył/a w postępowaniu rekrutacyjnym;

8. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres 3 lat od zakończenia procesu związanego z rekrutacją, a w 
przypadku przyjęcia na studia będą przetwarzane zgodnie z tokiem realizacji studiów, a następnie zostaną poddane 
archiwizacji i będą przechowywane przez 50 lat, w przypadku wyrażenia zgody dane będą przetwarzane do czasu 
cofnięcia zgody.

9. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć podmioty którym Politechnika Warszawska zleca wykonanie 
czynności z którymi wiąże się przetwarzanie danych osobowych;

10. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

Data: Podpis:
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