
Załącznik do Zarządzenia nr 187/2020
Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 11 grudnia 2020 r.

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz treścią zarządzenia 
nr 187/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego, Uczelnia ma możliwości monitorowania karier 
zawodowych swoich absolwentów w celu dostosowania programu studiów do potrzeb rynku pracy.

W związku z tym zwracamy się do Pani/Pana z prośbą o wyrażenie zgody na udział w ankiecie 
badawczej. Ankieta zostanie przesłana do Pani /Pana drogą elektroniczną na podany adres mailowy 
lub skontaktujemy się z Panią/Panem telefonicznie po 6 miesiącach oraz trzech i pięciu latach 
od zakończenia studiów.

Zapewniamy, że badanie ankietowe będzie miało charakter poufny, co oznacza, że informacje uzyskane 
od Pani/Pana posłużą wyłącznie do utworzenia zestawień statystycznych oraz pozwolą Uczelni 
dostosować ofertę kształcenia do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy tak, aby studenci mogli 
realizować swoje cele zawodowe.

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
RODO przyjmuję do wiadomości, że:

Imię
Nazwisko
Numer albumu
Wydział
Kierunek studiów
Poziom studiów
Proszę zaznaczyć 
znakiem x jedną 
odpowiedź

„ . t * • zi- • i - x □ studia jednolite magisterskie□ studia I stopma (licencjackie) J &
m .. tt * • / 4. i x □ studia III stopnia□ studia II stopma (magisterskie) (doktoranckie)

Telefon
Adres e-mail

1. administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Szczeciński, al. Papieża Jana Pawła II 
22 a, 70-453 Szczecin

2. mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając maila na adres 
iod@usz.edu.pl.

3. moje dane osobowe przetwarzane będą w celu monitorowania losów zawodowych 
absolwentów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych RODO

4. moje dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów 
upoważnionych na podstawie przepisów prawa,

5. moje dane osobowe przechowywane będą wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji 
procesu monitorowania losów zawodowych absolwentów,

6. posiadam prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, 
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, (art. 6 ust 1 lit. a ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych RODO)



7. posiadam prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione 
jest, że moje dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym 
rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu 
i wynika z art. 352 ust. 15 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 
r. ze zm.

Wyrażam zgodę na uczestnictwo w ankietach badawczych karier zawodowych absolwentów 
Uniwersytetu Szczecińskiego (prowadzonych drogą elektroniczną, a w szczególnych wypadkach 
drogą telefoniczną, w terminie 6 miesięcy od daty ukończenia studiów, a następnie powtórzone 
po 3 i 5 latach).

Proszę zaznaczyć znakiem x jedną odpowiedź:
□ wyrażam zgodę

Data

□ nie wyrażam zgody

Czytelny podpis


