„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Załącznik nr 3
do Zarządzenia Rektora nr 35/2021
z dnia 29 marca 2021 roku

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY1
Kandydata na studia podyplomowe
………………………………………………………………………..
(nazwa studiów podyplomowych)

1. Imię i nazwisko
2. Data urodzenia
3. Miejsce urodzenia
4. PESEL
5. Nazwa ukończonej uczelni wyższej
6. Kierunek i specjalność
7. Rok ukończenia studiów
8. Stopień/tytuł
(licencjat, inżynier, magister, doktor, inne)
9. Adres do korespondencji
10. Telefon
11. Adres e-mail
12. Miejsce pracy
13. W trakcie zjazdów piątkowosobotnio-niedzielnych
będę korzystała/korzystał z noclegu
(podkreślić właściwą opcję)
14. W trakcie zjazdów piątkowosobotnio-niedzielnych proszę
o zapewnienie posiłków
(podkreślić właściwą opcję)

1kwestionariusz

TAK

NIE

tradycyjnych (z uwzględnieniem posiłków mięsnych)

wegetariańskich/innych

proszę wypełnić drukowanymi literami

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Oświadczenie
Potwierdzam, iż zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem studiów podyplomowych
prowadzonych w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, realizowanych
w ramach poddziałania 2.3. „Wsparcie dla szkolenia doradców” w ramach działania „Usługi
doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i usługi z zakresu zastępstw” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w części nr ………. zamówienia:
………………………………………………………………………………………………..…
(nazwa studiów podyplomowych)

w makroregionie składającym się z województw………………………………………………...
i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień.
……………………………
(data, czytelny podpis kandydata)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji toku studiów, na podstawie ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz aktów wykonawczych do tej
ustawy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c RODO), a także w celu świadczenia usług w postaci Pani/Pana
udziału w studiach podyplomowych (proszę wpisać nazwę kierunku studiów podyplomowych)
……………………………………………………………….…………………………………..
na podstawie zawartego porozumienia nr…..………………………zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b
Rozporządzenia ogólnego.
………………....……..……
(data, czytelny podpis kandydata)

Data wpływu: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie ……………………
1kwestionariusz

proszę wypełnić drukowanymi literami

