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DEKLARACJA
dotycząca udziału w badaniach losów absolwentów
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji  Edukacji
Narodowej w Krakowie

DANE PODSTAWOWE

imię

www.reallygreatsite.com

Nazwisko

Kierunek

Specjalność

Wyrażam zgodę na gromadzenie, wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby
badań losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (deklaracja 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). Dane te będą wykorzystane wyłącznie do
ustawowego badania losów Absolwentów i nikomu nie będą udostępniane.

Nie wyrażam zgody na na udział w badaniach losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu
Pedagogicznego w Krakowie, a tym samym nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w
powyższych celach.

W PRZYPADKU WYRAŻENIA ZGODY - PROSZĘ UZUPEŁNIĆ

PESEL

Studia  

Termin obrony

I stopnia                                             II stopnia                                           magisterskie jednolite

rok miesiąc

Adres do 
korespondencji

Nr telefonu

E-mail

Wszystkie pola deklaracji są obowiązkowe.
Formularz wykorzystywany  w przypadku
braku możliwości wydruku lub czasowego
wyłączenia systemu. Fotografię lub skan
uzupełnionej deklaracji należy przesłać 
 przed przedłożeniem do COS na adres:
BWA@up.krakow.pl



Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Pedagogiczny,
ul.  Podchorążych 2,  30-084 Kraków.
W Uniwersytecie Pedagogicznym został  powołany Inspektor Ochrony Danych, ul .  Podchorążych
2 pok. 223, adres e-mail :  iod@up.krakow.pl,  tel . :  (12) 662 62 06.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu real izacj i  badania losów zawodowych
absolwentów na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, do czasu jej  cofnięcia.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na czas badań a następnie w celach
archiwalnych przez okres 5 lat od ich zakończenia.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich przetwarzanie jest
warunkiem udziału w badania losów zawodowych absolwentów na podstawie art.  13b ust.  12
ustawy z dnia 27 l ipca 2005 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym (t j .  Dz.  U. 2012 poz. 572).
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.
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.
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.
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzj i ,  w tym
profi lowaniu.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art.  13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób f izycznych 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:
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Wszystkie pola deklaracji są obowiązkowe.
Formularz wykorzystywany  w przypadku
braku możliwości wydruku lub czasowego
wyłączenia systemu. Fotografię lub skan
uzupełnionej deklaracji należy przesłać 
 przed przedłożeniem do COS na adres:
BWA@up.krakow.pl

miejscowość, data, czytelny podpis


