
                                     
 

  

     
 

  
 
 

PODANIE O PRZYJĘCIE NA STUDIA PODYPLOMOWE  ……………………………………………………  

 

Nazwisko  

i imię 
 

 

Adres 
 

 

 
 

NIP/PESEL  
   

Nazwa i adres 

jednostki 

zatrudniającej 

 

 

 

 

Pan 

Prof. dr hab. Walenty Poczta 

Koordynator Studiów Podyplomowych 
 

 

Proszę o przyjęcie mnie na dwusemestralne Studia Podyplomowe dla doradców rolnych  

…………………………………………….  ( n a z w a  s t u d i ó w  p o d y p l o m o w y c h )  organizowane 

przez Uniwersytet  Przyrodniczy w Poznaniu,  Wydział  Ekonomiczny . 

 
               

               

        …………………………………………………………  

            (czytelny podpis kandydata) 

 

 

Oświadczam, że Pan/Pani………………………………………………………………………jest zatrudniony/a 

w………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nazwa jednostki zatrudniającej 

Jednocześnie oświadczam, że został/a delegowany/a do odbycia studiów podyplomowych prowadzonych 

przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu w ramach działania „Usługi doradcze, usługi z zakresu 

zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw” objętego PROW 2014-2020 w części 

nr….. zamówienia ……………………………. (nazwa studiów podyplomowych) w makroregionie składającym się z 

województwa ………………………... 

 

 

    …………………………………..              ……………………………………………. 

                 Pieczęć Jednostki zatrudniającej                  pieczęć i podpis Kierownika Jednostki
 
 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora UPP 
nr 167/2020 z dnia 2 października 2020 r.  



                                     
 

  

     
 

 

 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych. 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu informuje, że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Przyrodniczy z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wojska Polskiego 28, zwany 

dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 

2) Inspektorem danych osobowych  Administratora jest mgr inż. Tomasz Napierała, e-mail: tomasz.napierała@up.poznan.pl,  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu postępowania rekrutacyjnego i nie będą udostępniane innym odbiorcom, 

4) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyrażona zgoda, 

5) podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy, 

6) posiada Pani/Pan prawo do: 

 żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych, 

 wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  

 przenoszenia danych, 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, 

8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu i nie będą przekazywane innym podmiotom. 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

a. Kwestionariusz osobowy; 

b. Odpis albo poświadczona kopia dyplomu studiów wyższych; 

c. 1 zdjęcie - format dowodowy; 

 

 

 
 

 

 

……………………...……………….............. 2020-09-30 ……………………………………………… 

[MIEJSCOWOŚĆ] [DATA] [PODPIS KANDYDATA] 

mailto:tomasz.napierała@up.poznan.pl

