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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PRZEDSIĘWZIĘCIA: 
MATEMATYKA DLA PIERWSZOROCZNIAKÓW 2019 

NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 
 

DANE UCZESTNIKA  
Nazwisko:  
Imię (imiona):  
Telefon kontaktowy:  
Adres e-mail:  
DANE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO (w przypadku osoby niepełnoletniej) 
Nazwisko:  
Imię (imiona):  
Telefon kontaktowy:  
WYBRANE PRZEDMIOTY 

POZIOM ROZSZERZONY  POZIOM PODSTAWOWY  
OPŁATA ZA KURS: 129 ZŁ 

  ► WARUNKI ZGŁOSZENIA: 
 

1. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie formularza do Centrum Studiów Podyplomowych i Innych Form Kształcenia (Wydział Informatyki, Budynek Główny,  
ul. Wiejska 45A, pokój 013 niski parter). 
Zgłoszenie można dostarczyć osobiście, przesłać pocztą na adres Politechniki Białostockiej, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok z dopiskiem „Centrum Studiów 
Podyplomowych i Innych Form Kształcenia”, wysłać faxem na numer 85 746 71 49 lub na adres e-mail: kursy@pb.edu.pl 

2. Zgłaszający jest zobowiązany do dokonania opłaty w terminie wskazanym przez Centrum Studiów Podyplomowych i Innych Form Kształcenia. Opłatę należy uiścić 
przelewem na konto bankowe. Dane do przelewu: Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok, nr konta: 30 1240 11541111 0000 2148 7604, 
tytułem: „Imię i nazwisko uczestnika, NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA” 

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 zgodnie z Pismem Okólnym Nr 84Rektora 

Politechniki Białostockiej z dnia 20 grudnia 2018 roku . 
6. W przypadku odwołania przedsięwzięcia z winy Organizatora – wniesiona opłata zostanie zwrócona w całości (wymagany pisemny wniosek). 
7. 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 (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: 

a. realizacji przedsięwzięcia na podstawie umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO1; 
b. archiwizacji, 
c. rachunkowości, 
d. w celach podatkowych na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm.), ustawy z 

dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, z późn. zm.) oraz na podstawie Zarządzenia Nr 748 Rektora Politechniki Białostockiej 
z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie 
działania Archiwum Uczelnianego i Centrum Historii Politechniki Białostockiej w zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i 
archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 650, z późn. zm.) – art. 6 ust. 1 lit. c RODO;  

e. windykacji należności oraz dochodzenia roszczeń, 
f. 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. 
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 do właściwego Urzędu Skarbowego, 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: 

a. sprostowania danych; 
b. usunięcia danych; 
c. przenoszenia danych; 
d. 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, czytelny podpis uczestnika 

lub opiekuna prawnego) 

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) 


