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Szanowna Studentko/ Szanowny Studencie! 
 

Biuro Karier Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu w swojej 
działalności zajmuje się m. in. monitorowaniem losów zawodowych absolwentów. 

W związku z tym zwracamy się do Pani/Pana z prośbą o wyrażenie zgody  
na wzięcie udziału w badaniu. Celem badania jest poznanie, w jaki sposób kształtuje się 
kariera zawodowa naszych absolwentów. Badanie ma charakter poufny, co oznacza, że 
uzyskane informacje posłużą wyłącznie do utworzenia zestawień statystycznych oraz do 
korespondencji z Państwem. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Proszę zaznaczyć znakiem „x” jedną opcję: 
 
Proszę zaznaczyć znakiem „x” jedną opcję: 
 
1)  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu badania   losów  

zawodowych   absolwentów  Akademii   Muzycznej  im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu 
przez Biuro Karier Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu na podstawie 
art. 13b ust. 12 i 13 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym w 
związku z art. 6 ust. 1 lit. a) 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  (ogólne  rozporządzenie o ochronie 
danych). 

 
2) Nie wyrażam zgody na udział w badaniach losów absolwentów Akademii Muzycznej im. I. 

J. Paderewskiego w Poznaniu. 
 

Imię i nazwisko 
 

 

Wydział 
 

 

Kierunek 
 

 

Jestem absolwentem: 
(proszę zaznaczyć znakiem  
„x” odpowiednią rubrykę) 

studiów pierwszego stopnia 
 
studiów drugiego stopnia 

Adres zameldowania 
 

 

Telefon kontaktowy 
 

 

Adres e-mail 
 

 

Czy w trakcie studiów podjął Pan/i pracę? 
Jaka to forma zatrudnienia? 
 

 

Czy podjęta praca jest pracą w zawodzie? 
 

 

Czy po ukończeniu studiów zamierza 
Pan/i podjąć pracę w zawodzie? 
 

 

 
 
Data/podpis: ………………………………….. 



Na mocy art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (EU) 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 (zwane dalej: RODO) 
informujemy, że: 
1. Administratorem danych jest Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana 

Paderewskiego w Poznaniu, ul. Święty Marcin 87, 61-808 Poznań 
dane kontaktowe: e-mail: amuz@amuz.edu.pl 
telefon: +48 61 856 89 00 (centrala). 

2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, 
z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@amuz.edu.pl. 

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu badania   losów   zawodowych   
absolwentów   Akademii   Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. 

4. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnej: art. 13b ust. 12 i 13 
Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym w związku z 
art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

5. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu odwołania zgody. 
6. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich 

danych i ich sprostowania. Każda osoba ma prawo do żądania od 
administratora danych ograniczenia przetwarzania danych. Każda osoba ma 
prawo cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na  
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem; Osobom, których dane osobowe przetwarzane są na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tak jak w tym przypadku, nie przysługuje 
prawo do przenoszenia danych, ani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
dalszego przetwarzania. Każda osoba ma prawo do wniesienia skargi do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. Podanie danych osobowych jest wymagane do wzięcia udziału w procesie 
badania losów zawodowych absolwentów. Nieudostępnienie danych 
osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w badaniu. 

8. W oparciu o przechowywane dane osobowe nie są podejmowane 
zautomatyzowane decyzje. 
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