
  

 

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 160 Rektora UMK 

z dnia 28 października 2019 r. 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

 
Proszę o przyjęcie mnie na ....................................................................................................... ...................................................... 
                                                                                                  (nazwa formy kształcenia) 
Dane Uczestnika*: 
 

Imię/imiona i nazwisko  

Pesel 
 

Data i miejsce urodzenia  
 

Adres zamieszkania 
 

Telefon kontaktowy 
 
 Adres e-mail 

 

 
*Prosimy o zapoznanie się z treścią informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdującą się na odwrocie formularza. 

 

Wybór systemu uiszczania opłat**:  

Oświadczam, że opłatę będę uiszczał/a ***: 

jednorazowo    semestralnie    miesięcznie 

** należy dokonać wyboru systemu uiszczania opłat, jeżeli dla danej formy kształcenia zostały zdefiniowane/określone 

przynajmniej 2 systemy uiszczania opłat  

*** właściwe zaznaczyć 
Jeżeli wybór nie zostanie dokonany, przyjmuje się, że opłata zostanie uiszczona jednorazowo. 
 
Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin innych form kształcenia w Uniwersytecie Mikołaja 
Kopernika w Toruniu dostępny na stronie www.umk.pl  
 

 

……………………………............................. 
                (miejscowość i data) 

……………………………………………………. 
                     (podpis Uczestnika) 

 
Wniosek o fakturę   
 

Dane do faktury – nabywca usługi: 
 

Imię i nazwisko lub nazwa 
firmy/instytucji 

 

Adres 

ulica 
 

kod pocztowy 
 

miejscowość 
 

NIP 
 

Uwagi: 
 

 
 

   Oświadczam, że ww. forma kształcenia jest finansowana w 100% ze środków publicznych oraz ma charakter kształcenia zawodowego 
lub służy przekwalifikowaniu zawodowemu. 

   Oświadczam, że ww. forma kształcenia jest finansowana w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz ma charakter kształcenia 
zawodowego lub służy przekwalifikowaniu zawodowemu. 

Upoważniam Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu do: 
  przekazania faktury Uczestnikowi, 
  przesłania faktury pocztą na adres firmy/instytucji. 

 

 
(pieczątka pracodawcy) 

……………………………………………………. 

(data i podpis osoby upoważnionej) 

 

 

 TAK  NIE 

http://www.umk.pl/


  

 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych  

Na podstawie Rozporządzenia 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, zwanego dalej „RODO”, informujemy, że: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Uniwersytet Mikołaja Kopernika z siedzibą przy ul. Gagarina 11 w 87-100 

Toruń (dalej: Uczelnia). 

2. Pana/Pani dane, uzyskane w związku ze skorzystaniem przez Pana/Panią z innych form kształcenia, będą przetwarzane w celu 

realizacji obowiązków prawnych ciążących na Uczelni (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w uzasadnionych interesach administratora 

danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), takich jak: 

a. wypełnienie zobowiązań podatkowych, 

b. umieszczenie Pana/Pani na liście słuchaczy, 

c. możliwość nawiązania kontaktu, 

d. prowadzenie procesu edukacyjnego. 

3. W przypadku dokonywania opłat za pośrednictwem banku lub instytucji płatniczej wejdziemy w posiadanie Pana/Pani danych w 

postaci numeru rachunku bankowego (konta), który przetwarzać będziemy w celach związanych z wykonaniem umowy, lub dla 

prawnie uzasadnionych interesów Uczelni. 

4. Przysługują Panu/Pani prawa, które zrealizujemy na wniosek o: 

a. Żądanie dostępu do danych osobowych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania,  

b. Żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  

c. Sprzeciw wobec przetwarzania, 

d. Przeniesienie danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych do innego administratora. 

5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do wykonania celu wymienionego w pkt 2 lit. a i b., a brak ich podania 

spowoduje niemożliwość zawarcia lub wykonania umowy. 

6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. Pana/Pani dane osobowe udostępniane mogą być organom administracji publicznej, sądy, komornicy w zakresie sytuacji 

przewidzianych w przepisach prawa, a także podmiotom, z którymi Uczelnia współpracuje w zakresie usług windykacyjnych, 

prawnych. 

8. Na dzień zbierania Pana/Pani danych osobowych nie planujemy przekazywać ich poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, 

Lichtenstein i Islandię), nie wykluczając tego w przyszłości, o czym zostanie Pan/Pani poinformowania ze stosownym 

wyprzedzeniem. 

9. W stosunku do Pana/Pani nie będą prowadzone działania polegające na podejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany, nie będą 

one również podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu. 

10. Jeżeli chce Pan/Pani skontaktować się z Uczelnią w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności w 

związku z wniesieniem wniosku o realizację przysługujących praw, prosimy o kontakt pod adresem:  

e-mail: iod@umk.pl    lub  

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

ul. Gagarina 11,  

87-100 Toruń, z dopiskiem „IOD”. 

mailto:iod@umk.pl

