
ZGŁOSZENIE 

SZKOŁY 
 

 

NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

DANE SZKOŁY 

Nazwa i adres szkoły 
(lub pieczęć szkoły) 

 
 
 

Telefon do szkoły  

Adres e-mail  

Imię i nazwisko opiekuna  

Telefon do opiekuna  

NALEŻY WPISAĆ LICZBĘ ZGŁASZANYCH UCZNIÓW 

9:00 Wszystko, co powinien wiedzieć uczeń o maturze. 
Paweł Brodecki – Kierownik Wydziału Egzaminów z Zakresu Kształcenia Ogólnego OKE ŁOMŻA 

 

10:00 
Dowodzenie na maturze – matematyka 
bez tajemnic! 
dr inż. Rajmund Stasiewicz – Wydział Informatyki PB 

 
Jak osiągnąć sukces na maturze  
z biologii? 
Anna Snarska – OKE ŁOMŻA 

 

11:00 
Dowodzenie na maturze – matematyka 
bez tajemnic! 
dr inż. Rajmund Stasiewicz – Wydział Informatyki PB 

 
Wszystko, co powinien wiedzieć  
uczeń o maturze z fizyki.  
Mirosława Żuber – OKE ŁOMŻA 

 

12:00 
Jak przygotować się do matury  
z matematyki? 
Ireneusz Dzida – OKE Łomża 

 

Teza czy hipoteza? Krótko o tym jak 
budować wypowiedź argumentacyjną  
na egzaminie maturalnym z języka 
polskiego.  
Zbigniew Kosiński – OKE ŁOMŻA 

 

13:00 
Jak przygotować się do matury  
z matematyki? 
Ireneusz Dzida – OKE Łomża 

 

Jak przygotować się do egzaminu  
maturalnego z języka obcego 
nowożytnego? 
Mariusz Zysk – OKE ŁOMŻA 

 

 

► WARUNKI ZGŁOSZENIA: 
1. Udział w przedsięwzięciu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. W przypadku przekroczenia liczby miejsc decyduje 

kolejność zgłoszeń.  
2. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie formularza do Centrum Rekrutacji, Studiów Podyplomowych i Szkoleń PB 

(Wydział Informatyki, Budynek Główny, ul. Wiejska 45A, pokój 011 niski parter). Zgłoszenie można dostarczyć 
osobiście, przesłać pocztą na adres Politechniki Białostockiej, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok z dopiskiem „Centrum 
Rekrutacji”, wysłać faxem na numer 85 746 71 46 lub na adres e-mail: maturanek@pb.edu.pl 

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

4. Złożenie formularza jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków. 

 

 



 

► INFORMUJEMY, ŻE: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok (dalej 

Uczelnia). W celu skontaktowania się z Uczelnią, osoba, której dane osobowe są przetwarzane może napisać e-mail do 
Inspektora Ochrony Danych, na adres: iod@pb.edu.pl. 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 
1) realizacji przedsięwzięcia na podstawie umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO

1
; 

2) archiwizacji, 
3) generowania statystyk na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Uczelni polegającego  

na możliwości dochodzenia roszczeń przez administratora oraz generowanie statystyk – art. 6 ust. 1 lit. f 
RODO

1
. 

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w przedsięwzięciu. Brak ich podania 
uniemożliwi Pani/Panu uczestnictwo w przedsięwzięciu. 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane obsłudze prawnej Administratora, a także innym podmiotom, 
którym dane będą musiały być udostępnione na podstawie przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach niezbędnych do realizacji wyżej określonych celów, 
przewidzianych przepisami prawa oraz wewnętrznymi aktami prawnymi obowiązującymi w Uczelni. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii oraz z zastrzeżeniem przepisów 
prawa przysługuje prawo do: 

1) sprostowania danych; 
2) usunięcia danych; 
3) przenoszenia danych; 
4) ograniczenia przetwarzania danych. 

7. Realizacja wyżej wymienionych praw odbywa się poprzez złożenie pisemnego podania do Uczelni. 
8. Uczelnia nie przekazuje danych osobowych poza teren Polski. 
9. Uczelnia nie przetwarza podanych danych osobowych w sposób opierający się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, 

w tym profilowaniu. 
10. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza 

powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie. 
 

  
 
 Zapoznałam/zapoznałem się 

 
    

 

 

……….…………………....................................................... 

 (data i czytelny podpis opiekuna) 

 
 
 
 
 
1 Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) 

 
 
  

mailto:iod@pb.edu.pl

