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Monitorowanie karier zawodowych absolwentów
Opracował: Pełnomocnik Rektora
ds. Jakości Kształcenia i Uczelniana
Komisja ds. Jakości Kształcenia

Zatwierdził: Rektor ATH

DEKLARACJA UDZIAŁU W BADANIU „MONITOROWANIE KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW
AKADEMII TECHNICZNO-HUMANISTYCZNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ”

Imię i nazwisko

Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki
Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa
i Środowiska

Absolwent/ka Wydziału

Wydziału Zarządzania i Transportu
Wydziału Humanistyczno-Społecznego
Wydziału Nauk o Zdrowiu

Kierunek studiów

I stopnia (licencjackie/inżynierskie)

Rodzaj ukończonych studiów
II stopnia (magisterskie)

Rok ukończenia studiów
e-mail
Dane kontaktowe

 WYRAŻAM

telefon

ZGODĘ NA UDZIAŁ W BADANIU:

1) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu monitorowania przez Akademię Techniczno-Humanistyczną
w Bielsku-Białej losów absolwentów zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
2) Uczestnictwo w badaniu losów absolwentów prowadzonym drogą e-mailową, telefoniczną lub pocztową w następujących okresach: do
roku od momentu ukończenia studiów, a następnie po 3 i 5 latach.

 NIE WYRAŻAM ZGODY NA UDZIAŁ W BADANIU.
Bielsko-Biała, data………………….
………………………………………
/podpis/

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej informuje,
iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Techniczno-Humanistyczna w
Bielsku-Białej z siedzibą przy ul. Willowej 2, 43-309 Bielsko-Biała;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
możliwy jest pod numerem tel. 33 8279344 lub adresem email iod@ath.bielsko.pl;
3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu monitorowania karier zawodowych
absolwentów - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
- wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
- osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich
obowiązków służbowych,
- podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność
przetwarzania danych (podmioty przetwarzające);
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez 5 lat;
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych,
jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne;
9) dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzany w sposób zautomatyzowany i nie będą
podlegały profilowaniu;
10) Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.

