
appendix to 
Order No 2/2023 

of the Director General  
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Regulations of admissions competition 

“Scholarships for international candidates” 
for persons commencing studies at  

SWPS University of Social Sciences and Humanities 

in academic year 2023/2024 
 

[General provisions] 

§ 1 
1. The Rules of the admissions competition ”Scholarships for international 

candidates” for persons commencing studies at SWPS University of 
Social Sciences and Humanities in academic year 2023/2024 (hereinafter 
referred to as: “Regulations”) defines the rules of the competition 

”Scholarships for international candidates” (hereinafter referred to as: 
“Competition”) in the admissions procedure in academic year 
2023/2024.  

2. The organizer of the competition is SWPS University of Social Sciences 
and Humanities with its registered office in Warsaw (03-815) at ul. 

Chodakowska 19/31 (hereinafter referred to as: “SWPS University” or 
“Organizer”). 

3. The purpose of the Competition is to select the authors of the best essay 

and submit documents in accordance with the criteria set out in § 3 and 
§ 5 of the Regulations. 

4. The Organizer will fund prizes for the winners as set out in the 

Regulations. 
 

[Participants] 
§ 2 

1. The competition is addressed to candidates (hereinafter referred to as: 

„Participants”) who want to start studies in the first year of 
undergraduate or graduate studies conducted in a full-time form, in the 
field of Psychologia (Psychology) (studies in English), Zarządzanie i 

przywództwo (Management and Leadership) (studies in English), Asian 



Studies (studies in English), Public Policy Design (studies in English), 

Filologia (English Studies) and Filologia (English Studies with an 
additional extended language) or Wzornictwo (Design) (studies in 

English), who do not have Polish citizenship and are holders of one of the 
following documents: 
1) a secondary school-leaving certificate (świadectwo dojrzałości) or a 

secondary school-leaving certificate and a certificate of the results of 
the matriculation examination (matura) in individual subjects 
referred to in the provisions on the education system obtained in the 

course of the matriculation examination; 
2) a secondary school-leaving certificate obtained in the course of 

matriculation examination; 
3) IB diploma (International Baccalaureate), issued by International 

Baccalaureat Organization in Geneva, recognized as equivalent to a 

secondary school-leaving certificate in accordance with Art. 93 (1) (2) 
of the Act of 7 September 1991 on the education system; 

4) EB diploma (European Baccalaureate), issued by the European 

Schools in accordance with the Convention on the Statute of the 
European Schools drawn up in Luxembourg on 21 June 1994, 

recognized as equivalent to the secondary school-leaving certificate 
in accordance with Art. 93 (1) (3) of the Act of 7 September 1991 on the 
education system; 

5) a certificate or other document issued abroad by a school or 
educational institution recognized by the state on whose territory or 
in whose education system it operates, recognized as confirming in 

the Republic of Poland the right to apply for admission to higher 
education, or recognized - on the basis of the provisions on 

nostrification of certificates - as equivalent to a secondary school-
leaving certificate issued in the Republic of Poland. 

2. Whenever in the further part of the Regulations "matura" is mentioned, 

it means the joint name of the documents specified in Section 1 (1-5) 
above. 

3. The condition for awarding the prize is the joint fulfillment of the 

following conditions by the Participant: 
1) the decision on admission to studies in the field of study specified in 

Sec. 1 will become final; 
2) taking the oath. 

 



[Conditions of Participation in the Competition] 

§ 3 
1. The condition for participation in the Competition is sending an essay 

and documents confirming additional activity: social, cultural, sports or 
academic (in particular diplomas, certificates). The conditions of the 
essay are specified in § 5. The participant is obliged to submit a properly 

completed application form, attached to the Regulations, which 
includes acceptance of the Regulations 

2. Entries may be submitted by 14 July 2023 via the admissions form, 

subject to section 3. 
3. An application may be submitted by a candidate who has uploaded the 

documents required in the admissions procedure for the selected field 
of study to the admissions form and has passed the qualification exam 
or the exam confirming language competence at the required level - if it 

is required in the given admissions procedure. 
4. Entries submitted after the deadline will not be admitted to the 

Competition. 

5. In the Competition, each Participant may submit only one application. 
 

[Rules for selecting the winners of the competition ] 
§ 4 

1. All correctly submitted entries in accordance with § 3 sec. 1 - 3 will be 

assessed by the Competition Committee (hereinafter referred to as the 
"Committee"). The Committee will be appointed and its composition will 
be determined by the Rector by way of an order. 

2. The Committee will select a total of 10 best entries among candidates 
applying for undergraduate studies and graduate studies, subject to 

section 3 and § 2 (1) and in accordance with the rules set out in § 5 of the 
Regulations. 

3. The Committee's decision is final and cannot be appealed against.  

4. Members of the Committee may participate in meetings and make 
decisions using electronic means of communication. 

5. The results of the Competition will be announced by 21 July 2023 

6. The winners will be informed about the results of the Competition via e-
mail. The results, in the form of names and surnames of the winners, 

will also be published on the website 
https://english.swps.pl/programs/apply-for-scholarships/scholarships-
for-international-candidates. 



7. In a situation where, despite winning the Competition, the winner 

resigns from receiving the prize, the Organizer is entitled to select 
another winner. 

 
[Entries evaluation criteria] 

§ 5 

1. Entries will be evaluated by the Committee according to the following 
criteria, in accordance with the following scoring scale 
1) evaluation of the essay entitled: “I am not a product of my 

circumstances. I am a product of my decisions. – Stephen Covey. 
Describe how the decisions you make affect you as a person”– from 

0 to 45 points, minimum – 20 points; 
2) involvement in social, cultural, sports or academic activity and 

motivation to study at the SWPS University - from 0 to 45 points, 

minimum - 20 points 
3) grade in English at the matriculation examination (in the case of 

admission to undergraduate studies) or grade on the graduation 

diploma (in the case of admission to graduate studies) - from 0 to 10 
points, minimum - 5 points 

2. Formal requirements of the essay: font Calibri 11, double spacing, margins 
2.5 cm. Maximum number of characters: 1800 characters 

3. The maximum number of points to be obtained in the Competition is 100 

4. If the application does not meet the requirements set out in the 
Regulations, it will not be subject to further evaluation as to its merits. 

 

[Prizes in the Competition] 
§ 6 

1. The prize for the winners in the Competition is a cash prize in an amount 
equal to the annual tuition fee payable in a single installment system in 
te first year of study only of the selected field of full-time study, subject 

to § 2 (1). 
2. The Organizer reserves the right to fund additional prizes and 

distinctions. 

3. The prize expires and the winner is no longer entitled to receive it in the 
event of: 

1) loss of student status at the SWPS University or receipt of consent to 
leave; 



2) issuing a decision on expressing consent to change the major, faculty 

or form or level of studies. 
4. The award may be deducted from tuition fees.  

5. The prize is subject to taxation in accordance with the provisions of the 
tax law. 

6. An additional cash prize will be added up to the value of each prize 

referred to in section 1 in the amount corresponding to the flat-rate 
personal income tax for winning the Competition in the amount 
constituting 11.11% of the value of a given prize. The winner agrees that 

the amount of the additional cash prize is not payable to him, but is 
intended by the Organizer for the payment of tax due on account of 

winning the Competition. 
7. The Organizer, prior to the payment of the prize, will calculate and pay to 

the appropriate tax office the flat-rate personal income tax due for 

winning the Competition. The Winner is obliged to provide the Organizer 
with all data necessary for the Organizer to fulfill the obligations of the 
payer. 

[Final Provisions] 
§ 7 

1. The Organizer has the right not to award a prize if no application meets 
the requirements set out in these Regulations. 

2. The decision to award the prize is signed by the Chairman of the 

Committee.  
3. The Organizer does not return submitted entries. 
4. All doubts and information regarding the organization of the 

Competition should be addressed to the Organizer (e-mail address: 
admissions@swps.edu.pl).  

5. The Regulations are available at the Organizer's address 
https://english.swps.pl/programs/apply-for-scholarships/scholarships-
for-international-candidates. 

6. Information about the Contest contained in any promotional and 
advertising materials is only of an auxiliary nature. Binding information 
is the provisions of these Regulations. 

7. In all matters not covered by the Regulations, decisions are made by the 
Director General. 

Appendix: 
- Application form. 
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Application form  

– Admissions competition „Scholarships for international candidates” 

for persons commencing studies at   
SWPS University of Social Sciences and Humanities  

in academic year 2023/2024 
 
Name and surname: 

………………………………………………………………………………………………………………………............................………… 
Address: 
………………………………………………………………………………………………………………………............................………… 

Telephone number: 
………………………………………………………………………………………………………………………............................………… 

E-mail address: 
………………………………………………………………………………………………………………………............................………… 

 

Entry essay: 
 
………………………………………………………………………………………………….……………………….................................... 

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

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

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

..............................................................                            ................................................... 
      (place and date)                                                       (legible signature) 

 
 
  



Declaration 

 
I declare that I have read the Regulations of the "Scholarships for 

international candidates" recruitment competition for persons 
commencing studies at the SWPS University of Social Sciences and 
Humanities in the academic year 2023/2024, I accept its content and 

undertake to comply with the provisions contained therein. 
 
 

..............................................................                                     ................................................... 
                (place and date)            (signature of the Participant) 

 
 

 Information on the processing of personal data  

 
Data controller’s identity and contact information 

● The data controller in relation to the Participants' personal data is 

SWPS University of Social Sciences and Humanities (Uniwersytet 
SWPS) with its registered office in Warsaw, address: ul. Chodakowska 

19/31, 03-815 Warszawa. 
● The data controller can be contacted via the e-mail address: 

admissions@swps.edu.pl or in writing to the address of the registered 

office of the University with the note „Scholarships for international 
candidates”. 

Data Protection Officer 
● The data controller has appointed a data protection officer 

(hereinafter: "IOD"), who can be contacted by e-mail iod@swps.edu.pl 

or in writing to the address of the data controller’s registered office 
with the note "IOD". You can contact the DPO in all matters regarding 

the processing of your personal data and exercising of rights related 
to data processing. 

 

Purposes and period of processing  
● Personal data will be processed for the purpose of: 

a) conducting the "Scholarships for international candidates" 

Admissions Recruitment Competition in accordance with its 
regulations; the legal basis for processing is the legitimate interest 



of SWPS University (Article 6(1)(f) of the General Data Protection 

Regulation [hereinafter: "GDPR"]). The legitimate interest of SWPS 
University is to conduct the competition in accordance with its 

regulations; 
b) in relation to the personal data of the winner - in order to fulfill the 

obligations arising from the provisions of the tax law; the legal basis 

for processing is (Article 6(1)(c) of the GDPR; 
c) defense against possible claims; the legal basis for processing is 

the legitimate interest of SWPS University (Article 6(1)(f) 

hereinafter: "GDPR"). The legitimate interest of SWPS University is 
defense against possible claims. 

● Your personal data will be processed until the end of the calendar year 
2023. After this time, the data may be processed only for the purpose 
of fulfilling the obligations arising from the law 

Who will process your data  
● Your personal data will be processed by SWPS University employees 

and associates involved in the competition. 
● Personal data of the winners may be disseminated to the extent and 

in the manner specified in the regulations. Therefore, an unlimited 

circle of people will be able to familiarize themselves with them 
● Your data may be transferred to entities providing services to the 

SWPS University, in particular entities providing IT services (including 
those offering tools from the GSuite for Education package), 
documentation storage and destruction services or courier or postal 

services. 
 

You rights 

● You have the right to request: access to data, rectification, deletion or 
limitation of their processing, their transfer, as well as the right to 

object to data processing for reasons related to your particular 
situation for purposes related to the legitimate interest of the data 
controller. 

● If data processing is based on your consent, you have the right to 
withdraw it at any time. Withdrawal of consent does not affect the 
lawfulness of the processing that was made on the basis of consent 

before its withdrawal 



● You have the right to lodge a complaint to the supervisory body 

dealing with the protection of personal data (in Poland: to the 
President of the Office for Personal Data Protection). 

 
Additional information 

● Providing your personal data is voluntary, but it is a condition of 

participation in the competition. The possible consequences of not 
providing data include the inability to participate in the competition. 

● The data controller will not make automated decisions, including 

profiling, based on your personal data. 
  



załącznik do 
Zarządzenia nr 2/2023  

Dyrektor Generalnej 
SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego 

z dnia 13 stycznia 2023  

 
Regulamin konkursu rekrutacyjnego 

„Scholarships for international candidates” 
dla osób podejmujących studia na 

SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym 

w roku akademickim 2023/2024 
 

[Postanowienia ogólne] 

§ 1 
1. Regulamin konkursu rekrutacyjnego „Scholarships for international 

candidates” dla osób podejmujących studia na SWPS Uniwersytecie 
Humanistycznospołecznym w roku akademickim 2023/2024 (zwany 
dalej: „Regulaminem”) określa zasady przeprowadzenia konkursu 

„Scholarships for international candidates” (zwanego dalej 
„Konkursem”) w postępowaniu rekrutacyjnym na studia w roku 
akademickim 2023/2024.  

2. Organizatorem konkursu jest SWPS Uniwersytet 
Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie (03-815) przy 

ul. Chodakowskiej 19/31 (zwany dalej: „Uniwersytetem SWPS” lub 
„Organizatorem”). 

3. Celem Konkursu jest wyłonienie laureatów, którzy napiszą najlepszy esej 

oraz przedstawią dokumenty zgodnie z kryteriami określonymi w § 3 i § 
5 Regulaminu. 

4. Organizator sfinansuje laureatom nagrody, na zasadach określonych w 

Regulaminie. 

[Uczestnicy Konkursu] 

§ 2 
1. Konkurs skierowany jest do kandydatów (zwanymi dalej 

„Uczestnikami”), którzy chcą podjąć studia na pierwszym roku studiów  
pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia, prowadzonych w 
formie stacjonarnej, na kierunku studiów Psychologia (studia w języku 

angielskim), Zarządzanie i przywództwo (studia w języku angielskim), 
Studia azjatyckie (studia w języku angielskim), Projektowanie polityk 



publicznych (studia w języku angielskim), Filologia (angielska) i Filologia 

(angielska z dodatkowym językiem rozszerzonym) albo Wzornictwo 
(studia w języku angielskim), nieposiadających obywatelstwa polskiego, 

legitymujących się jednym z następujących dokumentów: 
1) świadectwem dojrzałości albo świadectwem dojrzałości i 

zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego z 

poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o 
systemie oświaty uzyskane w trybie egzaminu maturalnego; 

2) świadectwem dojrzałości uzyskanym w trybie egzaminu dojrzałości; 

3) dyplomem IB (International Baccalaureate), wydawanym przez 
organizację International Baccalaureat Organization w Genewie, 

uznanym za równoważny świadectwu dojrzałości zgodnie z art. 93 
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty; 

4) dyplomem EB (European Baccalaureate), wydawanym przez Szkoły 

Europejskie zgodnie z Konwencją o statucie Szkół Europejskich 
sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 roku, uznany za 
równoważny świadectwu dojrzałości zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 3 

ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty; 
5) świadectwem lub innym dokumentem wydanym za granicą przez 

szkołę lub instytucję edukacyjną uznawaną przez państwo, na 
którego terytorium lub w którego systemie edukacji działa uznany za 
potwierdzające w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do 

ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe albo uznane – na 
podstawie przepisów o nostryfikacji świadectw – za równorzędne 
świadectwu dojrzałości wydanemu w Rzeczypospolitej Polskiej; 

2. Ilekroć w dalszej części Regulaminu mowa jest o „maturze” oznacza to 
łączną nazwę dokumentów określonych w ust. 1 pkt 1-5 powyżej. 

3. Warunkiem przyznania nagrody jest łączne spełnienie przez Uczestnika 
następujących warunków: 
1) decyzja w sprawie przyjęcia na studia na kierunku określonym w ust. 

1 stanie się ostateczna; 
2) złożenie ślubowania. 

 

[Warunki uczestnictwa w Konkursie] 
§ 3 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie eseju oraz 
dokumentów potwierdzających dodatkową aktywność: społeczną, 
kulturalną, sportową lub akademicką (w szczególności dyplomy, 



certyfikaty). Warunki eseju zostały określone w § 5. Uczestnik jest 

zobowiązany do złożenia prawidłowo uzupełnionego formularza 
zgłoszeniowego, będącego załącznikiem do Regulaminu, który zawiera 

akceptację warunków Regulaminu. 
2. Zgłoszenia mogą być składane w terminie do dnia 14 lipca 2023 roku za 

pośrednictwem formularza rekrutacyjnego z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Zgłoszenia może dokonać kandydat, który wgrał do formularza 
rekrutacyjnego wymagane w postępowaniu rekrutacyjnym na wybrany 
kierunek studiów dokumenty oraz uzyskał zaliczenie egzaminu 

kwalifikacyjnego albo egzaminu potwierdzającego znajomość 
odpowiedniego języka na wymaganym poziomie – o ile jest to 

wymagane w danym postępowaniu rekrutacyjnym.  
4. Zgłoszenia złożone po wyznaczonym terminie nie będą dopuszczone do 

Konkursu. 

5. W ramach Konkursu każdy Uczestnik może złożyć tylko jedno 
zgłoszenie. 

 

[Zasady wyłonienia laureatów konkursu] 
§ 4 

1. Wszystkie prawidłowo złożone zgłoszenia zgodnie z § 3 ust. 1 - 3 zostaną 
ocenione przez Komisję Konkursową (zwaną dalej: „Komisją”). Komisję 
powoła i określi jej skład Rektor w drodze zarządzenia. 

2. Spośród zgłoszeń, Komisja wybierze łącznie 10 najlepszych zgłoszeń 
wśród kandydatów aplikujących na studia pierwszego stopnia i na studia 
drugiego stopnia, z zastrzeżeniem ust. 3 i § 2 ust. 1 oraz zgodnie z 

zasadami określonymi w § 5 Regulaminu.  
3. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.  

4. Członkowie Komisji mogą uczestniczyć w posiedzeniach i podejmować 
rozstrzygnięcia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 21 lipca 2023 roku. 

6. O wynikach Konkursu laureaci zostaną poinformowani za 
pośrednictwem poczty elektronicznej. Wyniki, w postaci imion i 
nazwiska laureatów, zostaną opublikowane również na stronie 

internetowej https://english.swps.pl/programs/apply-for-
scholarships/scholarships-for-international-candidates.  

7. W sytuacji, gdy pomimo wygrania Konkursu laureat zrezygnuje z 
otrzymania nagrody, Organizator uprawniony jest do wyłonienia 
kolejnego laureata. 



[Kryteria oceny zgłoszeń] 

§ 5 
1. Zgłoszenia będą oceniane przez Komisję według poniższych kryteriów, 

zgodnie z następującą skalą punktową: 
1) ocena eseju pt.: „I am not a product of my circumstances. I am a 

product of my decisions. – Stephen Covey. Describe how the 

decisions you make affect you as a person”– od  0 do 45 punktów, 
minimum – 20 punktów; 

2) zaangażowanie w aktywność społeczną, kulturalną, sportową lub 

akademicką oraz motywacja do podjęcia studiów na Uniwersytecie 
SWPS – od 0 do 45 punktów, minimum – 20 punktów, 

3) ocena z języka angielskiego na maturze (w przypadku rekrutacji na 
studia pierwszego stopnia) albo ocena na dyplomie ukończenia 
studiów (w przypadku rekrutacji na studia drugiego stopnia) – od 0 

do 10 punktów, minimum – 5 punktów. 
2. Warunki formalne eseju: czcionka Calibri 11, podwójna interlinia, 

marginesy 2,5 cm. Maksymalna liczba znaków: 1800 znaków.  

3. Maksymalna liczba punktów do uzyskania w Konkursie wynosi 100.  
4. Jeżeli zgłoszenie nie spełni wymogów wskazanych w Regulaminie, nie 

będzie podlegało dalszej ocenie merytorycznej. 
 

[Nagrody w Konkursie] 

§ 6 
1. Nagrodą dla laureatów w Konkursie jest nagroda pieniężna stanowiąca 

równowartość rocznego czesnego w systemie jednoratalnym za 

pierwszy rok studiów na wybranym przez laureata kierunku studiów z 
zastrzeżeniem § 2 ust. 1 w formie stacjonarnej, wyłącznie przez pierwszy 

rok studiowania.  
2. Organizator zastrzega sobie prawo ufundowania dodatkowych nagród i 

wyróżnień. 

3. Nagroda wygasa, a laureat nie jest z tą chwilą uprawniony do jej 
otrzymywania w przypadku: 
1) utraty statusu studenta Uniwersytetu SWPS lub otrzymania zgody na 

urlop; 
2) wydania decyzji w sprawie wyrażenia zgody na zmianę kierunku, 

wydziału lub formy lub poziomu studiów.  
4. Nagroda może być potrącana z czesnym.  



5. Nagroda podlega opodatkowaniu zgodnie z przepisami prawa 

podatkowego. 
6. Do wartości każdej nagrody, o której mowa w ust. 1, zostanie dodana 

dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej 
zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu 
wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11 % wartości danej 

nagrody. Laureat zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej 
nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest przez 
Organizatora na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w 

Konkursie. 
7. Organizator, przed wypłatą nagrody, obliczy i odprowadzi do właściwego 

urzędu skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od osób 
fizycznych należny z tytułu wygranej w Konkursie.  Laureat jest 
zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane, niezbędne do 

wypełnienia przez Organizatora obowiązków płatnika.  
 

[Postanowienia końcowe] 

§ 7 
1. Organizatorowi przysługuje prawo do nieprzyznania nagrody, jeżeli 

żadne zgłoszenie nie będzie spełniać wymogów wskazanych w 
niniejszym Regulaminie.  

2. Decyzję o przyznaniu nagrody podpisuje Przewodniczący Komisji.  

3. Organizator nie zwraca nadesłanych zgłoszeń. 
4. Wszelkie wątpliwości i informacje dotyczące organizacji Konkursu należy 

kierować do Organizatora (adres e-mail: admissions@swps.edu.pl).  

5. Regulamin dostępny jest pod adresem Organizatora 
https://english.swps.pl/programs/apply-for-scholarships/scholarships-

for-international-candidates. 
6. Informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach 

promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. 

Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego Regulaminu. 
7. We wszelkich sprawach nieobjętych w Regulaminie decyzje podejmuje 

Dyrektor Generalna. 

 
Załącznik: 
- Formularz zgłoszeniowy. 

 



załącznik do 

Regulaminu konkursu rekrutacyjnego  
„Scholarships for international candidates” 

dla osób podejmujących studia  
na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym  

w roku akademickim 2023/2024 

 
Formularz zgłoszeniowy  

– Konkurs rekrutacyjny „Scholarships for international candidates” 

dla osób podejmujących studia na 
SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym 

w roku akademickim 2023/2024 
 
Imię i nazwisko: 

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

Numer telefonu: 
………………………………………………………………………………………………….……………………….................................... 

Adres email: 
………………………………………………………………………………………………….……………………….................................... 

 

Treść eseju: 
 
………………………………………………………………………………………………….……………………….................................... 

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

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

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

..............................................................                            ................................................... 
  (miejscowość i data)                                                    (czytelny podpis) 

  



Oświadczenie 

 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem konkursu 

rekrutacyjnego „Scholarships for international candidates” dla osób 
podejmujących studia na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym 
w roku akademickim 2023/2024, akceptuję jego treść i zobowiązuję się 

przestrzegać postanowień w nim zawartych. 
 
 

..............................................................                ................................................... 
      (miejscowość i data)                                                    (podpis Uczestnika) 

 
 

 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

 
Tożsamość administratora i dane kontaktowe 

● Administratorem w odniesieniu do danych osobowych Uczestników 

jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny (Uniwersytet SWPS) 
z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Chodakowska 19/31, 03-815 

Warszawa. 
● Z administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail: 

admissions@swps.edu.pl lub pisemnie na adres siedziby Uniwersytetu 

z dopiskiem „Scholarships for international candidates”. 

Inspektor ochrony danych 

● Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (dalej: „IOD”), z 
którym można się skontaktować poprzez e-mail iod@swps.edu.pl lub 
pisemnie na adres siedziby administratora z dopiskiem „IOD”. Z IOD 

możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 
przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem danych. 
 
Cele i okres przetwarzania 

● Dane osobowe będą przetwarzane w celu: 
a) przeprowadzenia Konkursu Rekrutacyjnego „Scholarships for 

international candidates” zgodnie z postanowieniami jego 

regulaminu; podstawą prawną przetwarzania jest prawnie 
uzasadniony interes Uniwersytetu SWPS (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego 



rozporządzenia o ochronie danych [dalej: „RODO”]). Prawnie 

uzasadnionym interesem Uniwersytetu SWPS jest 
przeprowadzenie konkursu zgodnie z postanowieniami jego 

regulaminu; 
b) w odniesieniu do danych osobowych laureata – w celu realizacji 

obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego; 

podstawą prawną przetwarzania jest (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 
c) obrony przed ewentualnymi roszczeniami; podstawą prawną 

przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Uniwersytetu 

SWPS (art. 6 ust. 1 lit. f dalej: „RODO”). Prawnie uzasadnionym 
interesem Uniwersytetu SWPS jest obrona przed ewentualnymi 

roszczeniami. 
● Twoje dane osobowe będą przetwarzane do końca roku 

kalendarzowego 2023. Po upływie tego czasu dane mogą być 

przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obowiązków wynikających z 
przepisów prawa. 

Kto będzie przetwarzał Twoje dane 
● Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez pracowników i 

współpracowników Uniwersytetu SWPS zaangażowanych 

w przeprowadzenie konkursu. 
● Dane osobowe laureatów mogą zostać rozpowszechnione w zakresie 

i na sposób określony w regulaminie. W związku z tym będzie się z 
nimi mógł zapoznać bliżej nieograniczony krąg osób. 

● Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi 

na rzecz Uniwersytetu SWPS, w szczególności podmiotom 
świadczącym usługi informatyczne (w tym oferującym narzędzia z 
pakietu GSuite for Education), usługi przechowywania i niszczenia 

dokumentacji czy usługi kurierskie lub pocztowe. 
 

Prawa, które Ci przysługują 
● Masz prawo żądania: dostępu do danych, ich sprostowania, ich 

usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, ich przenoszenia, a 

także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją dla celów 
związanych z prawnie uzasadnionym interesem administratora. 

● W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie 
Twojej zgody, masz prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. 



Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
● Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego 

się ochroną danych osobowych (w Polsce: do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych). 

 

Dodatkowe informacje 
● Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest 

warunkiem regulaminowym uczestnictwa w konkursie. Ewentualne 

konsekwencje niepodania danych to brak możliwości uczestnictwa w 
konkursie. 

● Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w 
tym poprzez profilowanie, na podstawie Twoich danych osobowych. 

 


