
Klasa Konfucjańska Politechniki Białostockiej  
ul. Zwierzyniecka 14, 15-333 Białystok 

e-mail: chinski@pb.edu.pl; tel. 85 746 70 45 
 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA 
KURSU JĘZYKA CHIŃSKIEGO 2020/21 - CZWARTA EDYCJA (semestr letni, zajęcia online) 

 
Imię i nazwisko: 
 

 

 
Telefon 
kontaktowy i 
adres e-mail: 
 

 

 
Status  

Pracownik PB lub członek 
rodziny pracownika PB* 

Student PB, podać rok i 
kierunek 

Osoba niebędąca pracownikiem/studentem 
Politechniki Białostockiej 

      

 

 
Preferowany 
termin zajęć 
(grupy 
początkujące) 

 2x tyg. pon./śr. 19:00 – 20:30  

 1x tyg. czw. 16:00 – 17:30  

 1x tyg. pt. 17:45 – 19:15   

 Grupa dla dzieci: 1x tyg. pon. 14:30 – 16:00 

 Grupa dla dzieci: 1x tyg. wt. 14:30 – 16:00 

 Grupa dla dzieci: 1x tyg. pt. 14:30 – 16:00 

 Grupa dla dzieci: 1x tyg. sob. 14:30 – 16:00 

Wiek dziecka* 
*w przypadku zainteresowania grupą dziecięcą 

 
 

Płatność do 
18.02.2021 
 

 opłata za semestr letni – 112 zł za 28 godz.; 1x tyg.  (studenci i pracownicy PB; 4zł/godz.) 

 opłata za semestr letni – 364 zł za 28 godz.; 1x tyg.  (osoby spoza PB; 13zł/godz.) 

 opłata za semestr letni – 224 zł za 56 godz.; 2x tyg.  (studenci i pracownicy PB; 4zł/godz.) 

 opłata za semestr letni – 728 zł za 56 godz.; 2x tyg.  (osoby spoza PB; 13zł/godz.)   
➢ *Cena 4 zł/godz. przysługuje również członkom najbliższej rodziny pracownika PB 

(współmałżonka i dzieci, maks. 2 osoby).  
➢ Możliwość wniesienia opłaty w dwóch ratach (2 x 50%).  

Termin wniesienia drugiej raty: do 31.03.2021  

 

WARUNKI ZGŁOSZENIA: 

1. Warunkiem uczestnictwa jest wysłanie skanu podpisanego (odręcznie) formularza na adres e-mail: chinski@pb.edu.pl. 

Zgłoszenie można przesłać również pocztą na adres: Politechnika Białostocka, Klasa Konfucjańska PB, ul. Wiejska 45A, 15-351 

Białystok.  

2. Zgłaszający jest zobowiązany do dokonania opłaty w terminie wskazanym przez Organizatora. Opłatę należy uiścić przelewem 

na konto bankowe. Dane do przelewu: Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok, nr konta: 30 1240 1154 1111 

0000 2148 7604, tytułem: „Imię i nazwisko, Kurs j. chińskiego - CZWARTA EDYCJA”. 

3. W przypadku przekroczenia liczby miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.  

4. W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania przedsięwzięcia lub zmiany 

terminu.  

5. W przypadku rezygnacji z przedsięwzięcia (wymagana rezygnacja pisemna) – wniesiona opłata zostanie zwrócona.  

6. W przypadku odwołania przedsięwzięcia z winy Organizatora – wniesiona opłata zostanie zwrócona w całości (wymagany 

pisemny wniosek).  

7. W przypadku rezygnacji w trakcie trwania przedsięwzięcia opłata zostanie zwrócona w wysokości proporcjonalnej do 

zrealizowanych godzin przedsięwzięcia na pisemny wniosek uczestnika. Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień wpływu 

podpisanego wniosku na adres mailowy: chiński@pb.edu.pl lub dostarczenia oryginału dokumentu do biura Organizatora.   



Klasa Konfucjańska Politechniki Białostockiej  
ul. Zwierzyniecka 14, 15-333 Białystok 

e-mail: chinski@pb.edu.pl; tel. 85 746 70 45 
 

8. Złożenie formularza jest równoznaczne z akceptacją warunków umowy.  

INFORMUJEMY, ŻE: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok (zwana 

dalej Uczelnią), tel.: 85 746 90 00, www.bip.pb.edu.pl, e-mail: rektorat@pb.edu.pl; 

2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach związanych 

z przetwarzaniem danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: 

iod@pb.edu.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

a. organizacji i przeprowadzenia szkolenia – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;  

b. rachunkowości – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;  

c. zapewnienia dostępu do funkcjonalności dostępnych w MS Office 365, w tym MS Teams, w przypadku organizacji zajęć 

w formie zdalnej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być banki, dostawcy usług pocztowych i kurierskich podmioty realizujące 

usługi na rzecz Uczelni m.in. dostawcy usług internetowych, Microsoft Corporation, Microsoft Ireland Operations Limited, 

obsługa prawna oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach niezbędnych do realizacji wyżej określonych celów oraz przez 

okres wynikający z przepisów prawa dotyczący archiwizacji.  

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje 

Pani/Panu prawo do: 

a. sprostowania danych; 

b. usunięcia danych; 

c. ograniczenia przetwarzania danych; 

d. przenoszenia danych; 

e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 

7. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie  

przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych,. 

8. Podanie danych osobowych jest warunkiem umownym i jest niezbędne do udziału w szkoleniach organizowanych przez 

Politechnikę Białostocką. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości Pani/Pana udziału  

w szkoleniach. 

9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa 

w art. 22. 

 
 

   Zapoznałam/zapoznałem się 
 
 

…………............................................ 
(data, czytelny podpis uczestnika*) 

 

 

 

 

 

 

 

* jeżeli uczestnik kursu jest niepełnoletni, wymagany jest podpis rodzica lub opiekuna prawnego  

http://www.bip.pb.edu.pl/
mailto:iod@pb.edu.pl

