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MONITORING LOSÓW ABSOLWENTÓW  

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 
 

Szanowni Państwo, 

Dział Promocji i Karier Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu realizuje 

zadanie monitorowania karier zawodowych absolwentów. W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą 

o wyrażenie zgody na wzięcie udziału w badaniu, którego celem jest poznanie sposobu kształtowania się 

kariery zawodowej naszych byłych studentów. Krótka ankieta zostanie przesłana do Państwa drogą 

elektroniczną po sześciu miesiącach od daty ukończenia studiów. 

 Badanie ma charakter poufny, co oznacza, że informacje uzyskane od Państwa posłużą wyłącznie do 

utworzenia zestawień statystycznych.    

 

Imię i nazwisko  

Wydział  

Kierunek  

E-mail (drukowanymi literami)  

 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na: 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich wyżej wymienionych danych osobowych przez  Administratora Danych Osobowych – Dział 
Promocji i Karier Uniwersytetu Medycznego  im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, w celach monitorowania losów absolwentów 
poprzez uczestnictwo w badaniu ankietowym, które zostanie przeprowadzone drogą elektroniczną w terminie 6 miesięcy od daty 
ukończeniu studiów. 
Badanie ma charakter poufny, co oznacza, że informacje uzyskane od Państwa posłużą wyłącznie do utworzenia zestawień statystycznych. 
Biuro Karier Uniwersytetu Medycznego  im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, jako Administrator Danych Osobowych, informują 
Pana/ Panią, iż: 

 podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu przeprowadzenia badania ankietowego, 

 posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie . 

 dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, 

 podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. 

 we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich 

przetwarzaniem można się kontaktować z za pomocą e-mail: abi.ump@ump.edu.pl 

 dane osobowe będą przetwarzane do czasu przygotowania raportu lub do  momentu odwołania zgody przez osobę, która 

udzieliła zgody  

 przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznacie Państwo, że 

przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa. 

 
 

* niepotrzebne skreślić 

 

 
 
 
Data ………………..................                                                                  Podpis …………….................. 

     


