Akademickie Biuro Karier
ul. Piotra Skargi 5, 67-200 Głogów, tel./fax. 76 832 04 56, e-mail: abk@pwsz.glogow.pl
Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 25/2018 Rektora PWSZ w Głogowie z dnia 20.08.2018r. w sprawie
monitorowania karier zawodowych absolwentów
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie

Szanowni Państwo,
Akademickie Biuro Karier realizuje program badania „Losy zawodowe absolwentów
PWSZ w Głogowie”. W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o wyrażenie zgody
na wzięcie udziału w tym badaniu.
Celem badania jest poznanie w jaki sposób kształtuje się kariera zawodowa naszych
absolwentów. Ankieta zostanie przesłana do Państwa drogą elektroniczną po obronie pracy
licencjackiej oraz po 3 i 5 latach. Badanie ma charakter poufny, co oznacza, że informacje
uzyskane od Państwa posłużą wyłącznie do utworzenia zestawień statystycznych.
Dziękujemy za wypełnienie formularza i życzymy wielu sukcesów!

FORMULARZ
Imię i nazwisko
Instytut
Kierunek
studiów I stopnia (licencjackich)
Jestem absolwentem:
(Proszę zaznaczyć znakiem
x odpowiednią rubrykę)

studiów I stopnia (inżynierskich)
studiów II stopnia (magisterskich)
studiów stacjonarnych
studiów niestacjonarnych

Telefon komórkowy
Adres e-mail

Proszę zaznaczyć znakiem x jedną opcję:
 Wyrażam zgodę na:
1) uczestnictwo w badaniach „Losy zawodowe absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Głogowie”, które będą prowadzone drogą e-mailową po obronie pracy dyplomowej a następnie
powtórzone po 3 i 5 latach.
2) gromadzenie, wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Akademickie Biuro Karier
PWSZ w Głogowie wyłącznie w celach badawczych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (RODO) w zakresie:
- imienia i nazwiska,
- instytutu,
- wieku
- numeru telefonu
- kierunku,
- daty ukończenia studiów.
- adresu e-mail
- płci,
Niniejsza zgoda jest nieograniczona czasowo ani terytorialnie.
Administratorem Państwa danych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie, ul. Piotra
Skargi 5, 67-200 Głogów.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Urszulę Rudnik, do którego kontakt jest
możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: rudnik@pwsz.gl,ogow.pl , tel. 76/832 04 20 lub
korespondencyjnie na adres administratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”.

 Nie wyrażam zgody na udział w badaniach „Losy zawodowe absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej”

Data: …………………………….

Podpis: …………………………..

