
Szkoła Biblijna „Charis Bible College Polska” 
- Podanie o przyjęcie - 

 
Wyślij podanie na adres: 
Centrum Chrześcijańskie „Życie Sozo”  
Szkoła Biblijna „Charis Bible College” Polska 
ul. Gdańska 80 
90-613 Łódż 

 
tel kom: +48 533-999-139 
tel: +48 42 280 78 68 
e-mail info@cbcpolska.com 

 
 

(prosimy pisać wyraźnie) 
Ubiegam się o przyjęcie do: Szkoły zaocznej ____ Szkoły korespondencyjnej ____ 

 
Mówię: Jedynie po polsku ____ Jedynie po angielsku ____ Po polsku i po angielsku ____ 

 
Nazwisko:   Imię:    

 
Płeć: Mężczyzna ____ Kobieta ____                   Data urodzenia:  / / wiek ____ 

 
Adres:     

 
Miejscowość: _    Kod pocztowy :     
 
Telefon: __________________________________ E-mail :________________________________________ 
 
Stan cywilny: kawaler/panna____ żonaty/zamężna____ wdowiec/wdowa____ rozwodnik/rozwódka ____ 
 
Jesteś obywatelem Polski?    Tak ____ Nie ____ 
 
Jeśli nie, podaj kraj swojego obywatelstwa:   

 
Czy uczęszczałeś wcześniej do CBC?    Tak ____ Nie ____ 

 
Jeśli tak, napisz gdzie i kiedy: _   

 
Zatrudnienie: 
Czym się zajmujesz?  Jak długo tam pracujesz?    

 
Edukacja: 
Szkoła zawodowa/szkoła średnia (jaki profil, rok ukończenia) 

 

 
Studia wyższe (jaki profil, rok ukończenia) 

 

 
Inne (jaki profil, rok ukończenia): 

 

 
 
 

        Do użytku wewnętrznego 

 

 
Data przyjęcia:    

Wpływ wpisowego:     

ID Studenta:   

  

mailto:info@cbcpolska.com


Czy kiedykolwiek byłeś osobą karaną?   Tak ____ Nie ____  
 
Jeśli tak, prosimy napisz więcej::    

 
Duchowość: 
Kiedy przyjąłeś Chrystusa jako swojego zbawiciela?     
 
Czy zostałeś ochrzczony Duchem Świętym?   Tak ____ Nie ____ 
 
Czy modlisz się językami?   Tak ____ Nie ____ 
 
Czy uczęszczasz do kościoła?   Tak ____ Nie ____ 
 
Obecny kościół i denominacja (jeśli uczęszczasz):      

 
Doświadczenie w służbie i zainteresowania: 
Doświadczenie w służbie: Pełen etat ____ Wolontariusz ____ Pół etatu ____ Ilość lat: ____ 
 
Opisz swoje doświadczenie w służbie:   
 
Zakreśl trzy dziedziny, które ciebie najbardziej interesują: 

Studiowanie Biblii ____ Misje ____ Służba praktyczna/pomaganie ____ Uwielbianie ____ 

Wzrost osobisty ____ Ewangelizowanie ____ Służba pastorska/kaznodziejstwo ____ Inne (wyjaśnij) ____  

 
Jak usłyszałeś o CBC Polska ?    

 
Odpowiedz na poniższe pytania w formie pisemnej.  
Odpowiedz na osobnych kartkach papieru i dołącz je do podania. Napisz swoimi słowami.  
Twoje odpowiedzi są dla nas poufne. Bez udzielenia odpowiedzi Twoje podanie jest nieważne. 
a. Kim jest dla Ciebie Jezus? 
b. Czym jest dla Ciebie Biblia? 
c. Proszę, napisz krótkie świadectwo swojego chrześcijańskiego życia, zawierające detale Twojego 

nawrócenia, powołanie do służby i inne znaczące wydarzenia, które przyczyniły się do Twojego 
chrześcijańskiego wzrostu. 

d. Dlaczego ubiegasz się o przyjęcie do Charis Bible College? 
 

Oświadczenie: 
       Przeczytałem wyznanie wiary „Charis Bible College” Polska 
       Wiem, że Szkoła Biblijna „Charis Bible College” nie jest szkołą w rozumieniu przepisów Prawa oświatowego.  

 
 
 
 
 

Czytelny podpis _____________________________________________ Data _____________________ 
 
 
 
 
 
 

 
  



INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

przekazana w trybie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 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) – dalej 

„RODO” 
 

Informujemy, że: 
1) administratorem Twoich danych osobowych (dalej łącznie – „Dane osobowe”) zawartych w powyższej 

dokumentacji rekrutacyjnej, jest Centrum Chrześcijańskie „ŻYCIE SOZO” z siedzibą w Łodzi (90-613) przy 
ul. Gdańskiej 80  (dalej - „Administrator”), którego przedstawicielem jest Pastor – Łukasz Buchnajzer (nr 
tel. 42 2807867, e-mail: info@zyciesozo.com); 

2) z Administratorem możesz skontaktować się za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora 
ochrony danych pod adresem e-mail: (iod@zyciesozo.com); 

3) Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy o 
świadczenie usług edukacyjnych w ramach Charis Bible College Polska i przeprowadzenia procesu 
rekrutacji, a ponadto w celu realizacji działalności Administratora o charakterze religijnym (zgodnie z 
art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 9 ust. 2 lit. d RODO). Mogą być one także przetwarzane na potrzeby 
ewentualnego dochodzenia roszczeń/obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji 
(zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);  

4) Znajomość powyższych informacji pozwala nam odpowiednio przygotować proces Twojej edukacji w 
Charis Bible College Polska. Oznacza to, że Podanie Danych osobowych jest dobrowolne, ale ich 
niepodanie spowoduje, że nie będzie możliwe przystąpienie do procesu rekrutacyjnego w Charis Bible 
College Polska; 

5) Administrator może przekazać Dane osobowe – w niezbędnym zakresie - podmiotom zapewniającym 
obsługę niezbędnych procesów związanych z bieżącym funkcjonowaniem Administratora, jak np. 
podmiotom świadczącym obsługę prawną, w zakresie rozliczeń finansowych, hostingu i innych usług 
informatycznych, dostarczania przesyłek. Administrator nie zamierza przekazywać Danych osobowych do 
państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych; 

6) możesz żądać od Administratora dostępu do Danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, 
przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania danych – z uwzględnieniem jednakże okresu 
przechowywania tych danych przez okres przewidziany przepisami prawa w zakresie okresów 
przedawnienia roszczeń;  

7) masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że 
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO; 

8) Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania procesu rekrutacji. Okres przechowywania może 
zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą być dochodzone w związku z procesem 
rekrutacji;  

9) Administrator nie będzie podejmował wobec posiadanych Twoich Danych osobowych decyzji 
zautomatyzowanych, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.  
 
 
    Oświadczam, że zapoznałam/em się z powyższą klauzulą informacyjną 

                
 
 
 
…………………………………………………..   …………………………………………………………………………………… 
                         (data)                                                                                             (czytelny podpis kandydata)                 

 


