
  

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU 
W ZJEŹDZIE ABSOLWENTÓW WSP - AP - UP 

13 października 2018 r. 
Prosimy wypełnić dużymi literami 

Nazwisko i imię  

Nazwisko w momencie 
ukończenia studiów 

 

Wydział  

Kierunek  

Rok ukończenia studiów  

Stopień:  

 studia stacjonarne I stopnia 

 studia stacjonarne II stopnia 

 jednolite studia magisterskie 

 studia III stopnia (doktoranckie) 

 studia podyplomowe 

 inne, jakie ? ……………………………………… 
 
 Adres do korespondencji 

Państwo, miejscowość  Kod pocztowy  

Ulica, nr domu, nr mieszkania  

Telefon  

E-mail  

 

ZGŁOSZENIE 

 

Zgłaszam udział w Zjeździe Absolwentów                                                                          TAK  /  NIE* 
I. opłata zjazdowa wynosi 100 zł/osoba (liczba miejsc ograniczona) 

 
Zgłaszam udział w spotkaniu koleżeńskim w Klubie Studenckim „Bakałarz”            TAK  /  NIE* 
II. opłata wynosi 100 zł/osoba  (liczba miejsc ograniczona) 

Opłaty nie obejmują kosztów noclegu. Uczestnicy Zjazdu mogą skorzystać z załączonej ofert noclegowej.  
Wyrażam zgodę na: 

Gromadzenie, wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Pedagogiczny  

w Krakowie im. Komisji Edukacji Narodowej (ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków) na potrzeby organizacji Zjazdu 

Absolwentów WSP, AP, UP, zgodnie z Rozporządzeniem 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 oraz zgodnie z klauzulą 

informacyjną dołączoną do mojej zgody. 

………………………………………………………………… 

Miejscowość, data, czytelny podpis 



 

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 i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) Uniwersytet Pedagogiczny 

informuje, iż: 

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2,  

30-084 Kraków. 

II. W Uniwersytecie Pedagogicznym został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych  

ul. Podchorążych 2 pok. 223, adres e-mail: iod@up.krakow.pl, tel.: 692425884. 

III. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji Zjazdu Absolwentów WSP, AP, UP, na 

podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.  

IV. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na czas organizacji Zjazdu, a następnie w celach 
archiwalnych przez okres 1 roku od jego zakończenia. 

V. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. 

VI. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne, jednak ich podanie jest warunkiem 

koniecznym do wzięcia udziału w Zjeździe. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości 

udziału w Zjeździe Absolwentów. 

VII. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania,  

a także prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. 

VIII. Posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody 

na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres: bwa@up.krakow.pl, pocztą 

tradycyjną na adres: Biuro Współpracy z Absolwentami, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, lub wycofać 

osobiście stawiając się w Biurze. 

IX. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. 

X. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

                                                                                                                                                      podpis 

* niepotrzebne skreślić 

 

WAŻNE INFORMACJE 
Wydrukowane i podpisane zgłoszenie wraz z potwierdzeniem wpłaty (100 zł za udział w Zjeździe lub 
200 zł za udział w Zjeździe oraz w spotkaniu koleżeńskim w Klubie „Bakałarz” lub 100 zł za udział  
w spotkaniu w Klubie „Bakałarz” bez uczestnictwa w Zjeździe) należy przesłać w terminie do  
28 września 2018 r. 
 

1. pocztą na adres: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 
ul. Podchorążych 2, pok. 19, 30-084 Kraków 
z dopiskiem „Zjazd Absolwentów”  

lub  

2. e-mailem na adres: absolwent@up.krakow.pl 

mailto:absolwent@up.krakow.pl


lub 

3. faxem pod numer: 12 637 22 43 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Opłatę należy wnieść do dnia  28 września 2018 r. przelewem (przekazem pocztowym) : 
 

Konto:  Bank Pekao S.A.   
71 1240 4722 1111 0000 4852 4687 

 

Adres:  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie  
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 
 

W tytule przelewu (przekazu) należy umieścić : 
1. Nr DK 340……………………………………… 
2. imię i nazwisko uczestnika Zjazdu  
3. dopisek „Zjazd Absolwentów” lub „Bakałarz” 

 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Informacje dotyczące Zjazdu można uzyskać w Biurze Organizacyjnym: 

 tel. 12 662 6017 

 e-mail: absolwent@up.krakow.pl 

 pok. 19 w godz. 8.00 – 14.00 (budynek główny Uniwersytetu Pedagogicznego przy ul. Podchorążych 2)  
 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Zaproszenie na Zjazd wraz z programem prześlemy Państwu pocztą oraz e-mailem po otrzymaniu wpłaty. 

mailto:absolwent@up.krakow.pl

