
 
Biuro Karier Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej 

80-208 Gdańsk, ul. Kopernika 16, tel. tel. 58 728 46 40, e-mail: biurokarier@gwsh.gda.pl 
____________________________________________________________________________________ 

  

Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna – Biuro Karier realizuje badania ankietowe losów 
absolwentów, zgodnie ze znowelizowanymi przepisami Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.  
W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o wyrażenie zgody na wzięcie udziału  
w badaniach. Badania mają charakter panelowy i przeprowadzane są kilkakrotnie, w określonych 
odstępach czasu od ukończenia studiów. Monitorowanie karier absolwentów pozwoli Uczelni 
dostosować ofertę edukacyjną do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy tak, aby studenci mogli 
w pełni realizować swoje cele zawodowe. Badania mają charakter poufny . Zebrane 
dane będą wykorzystywane wyłącznie w celach statystycznych .      

 
FORMULARZ 

 
Imię i nazwisko  
 

 
 

Wydział 
 

 
 

Kierunek, specjalność  
 

 
 

Adres do korespondencji 
 
  

 
 
 

Adres e – mail  
Pros imy o czytelne  
wp isan ie  ad resu e –  mai l .  

 

Data obrony pracy 
dyplomowej 

 

 
W przypadku zmiany danych osobowych, prosimy o poinformowanie Biura Karier GWSH drogą elektroniczną (biurokarier@gwsh.gda.pl).  

 
 Wyrażam zgodę na1:  

a. Uczestnictwo w badaniach losów absolwentów Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Gdańsku, które będą 
prowadzone drogą elektroniczną (e-mail).  
b. Przetwarzanie przez GWSH w Gdańsku z siedzibą przy ul. Kopernika 16 w Gdańsku moich danych osobowych zawartych 
w Formularzu zgłoszeniowym do badania losów absolwenta w celu i zakresie niezbędnym do prowadzenia monitoringu 
karier zawodowych absolwentów. 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (Dz. Urz. UE, L 119 tom 59), Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna  
w Gdańsku, jako administrator danych, informuje, że: 
1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdańsku z siedzibą przy ul. 

Kopernika 16 w Gdańsku, e-mail: rektor@gwsh.gda.pl.  
2. Inspektorem ochrony danych w GWSH w Gdańsku jest dr inż. Andrzej Krakowiak (e-mail: krakus@gwsh.gda.pl).  
3. Dane będą przetwarzane w celu prowadzenia monitoringu karier zawodowych absolwentów na podstawie art. 13b. ust. 

12 i 13 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.).  
4. Odbiorcą danych osobowych jest GWSH w Gdańsku.  

5. Dane będą przechowywane przez okres pięciu lat.  
6. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 
7. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody  

na przetwarzanie danych, do jej wycofania. Skorzystanie  z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, 
które miało miejsce do momentu wycofania zgody. 

8. Ma Pan/i prawo do przenoszenia danych.  
9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.  
10. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu prowadzenia monitoringu karier zawodowych absolwentów.  

 Nie wyrażam zgody na udział w badaniach losów absolwentów Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej. 

 
 

                                                                                  Data: ………………………     Podpis: ……………………… 

                                                 
1 Właściwe pole zaznaczyć „X”.  


