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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA 
KURSU JĘZYKA CHIŃSKIEGO 2019/2020 - TRZECIA EDYCJA 

 
Imię i nazwisko: 
 

 

 
Telefon 
kontaktowy i 
adres e-mail: 
 

 

 
Status  

Pracownik Politechniki 
Białostockiej 

Student PB,  
podać rok i kierunek 

Osoba niebędąca pracownikiem/studentem 
Politechniki Białostockiej 

   …………..   

Zaznacz 
preferowane 
godziny i dni 

 16:00-17:30 2x tyg.  pon/śr                  lub             wt/czw. – proszę podkreślić dni) 

 17:45-19:15 2x tyg. pon/śr                   lub             wt/czw. – proszę podkreślić dni) 

 16:00-17:30 1x tyg. piątek- nowa grupa od podstaw 

 16:00-17:30 1x tyg. piątek- grupa kontynuująca naukę, drugi semestr 

Poziom  od podstaw  kontynuacja (podać, który to będzie semestr/rok nauki) 

Płatność do 
06.10.2019 
 

 opłata za semestr zimowy - 120 zł za 30 godz.; 1xtyg.   (studenci i pracownicy PB; 4zł/godz.) 

 opłata za semestr zimowy– 390 zł za 30 godz.; 1x tyg.  (osoby spoza PB; 13zł/godz.) 

 opłata za semestr zimowy– 224 zł za 56 godz. ;2xtyg.   (studenci i pracownicy PB; 4zł/godz.) 

 opłata za semestr zimowy- 728 zł za 56 godz.;  2xtyg.     (osoby spoza PB; 13zł/godz.)  

 koszt rocznego kursu z 10% zniżką w wariancie: 1xtyg.; 60 godz/rok=702zł (osoby spoza PB)   

 koszt rocznego kursu z 10 % zniżką w wariancie: 2xtyg.; 110 godz/rok=1287zł (osoby spoza PB) 

 10% rabat przysługuje wyłącznie osobom spoza PB w przypadku wniesienia opłaty za rok z góry 

WARUNKI ZGŁOSZENIA: 

1. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie podpisanego formularza do  biura Klasy Konfucjańskiej PB, ul. Wiejska 

45A, pokój 4B/C parter). Zgłoszenie można dostarczyć osobiście, przesłać pocztą na adres Politechniki Białostockiej, 

Klasa Konfucjańska PB, ul. Wiejska 45A, pok. 4B/C; 15-351 Białystok lub na adres e-mail: chinski@pb.edu.pl; 

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 - TRZECIA 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.  

8. Złożenie formularza jest równoznaczne z akceptacją warunków umowy.  
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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 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 RODO1; 

b. rachunkowości,  

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

c. windykacji należności oraz dochodzenia roszczeń,  

na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Uczelni polegającego na możliwości dochodzenia roszczeń 

przez administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.  

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub 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; 

Realizacja wyżej wymienionych praw odbywa się poprzez złożenie pisemnego podania do Uczelni.  

7. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

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

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. Uczelnia nie przetwarza podanych danych osobowych w sposób opierający się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, 

w tym profilowaniu. 

 
 

Zapoznałam/zapoznałem się 
  
 
 
 

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

 
 
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) 

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

