Uczelnia Jańskiego z siedzibą w Łomży
ul. Krzywe Koło 9, 18-400 Łomża
www.lomza.janski.edu.pl

KARTA ZGŁOSZENIA NA STUDIA PODYPLOMOWE MBA - Master of Business Administration
prowadzone przez Uczelnię Jańskiego w Łomży

www.fb.com/ujlomza/

Formularz prosimy przesłać na adres mailowy: mba.krakow@janski.edu.pl
[wypełnia kandydat/ka]

A.
1.

Nazwisko i imię/imiona

.…………………………………………………….......

2.

Nr PESEL

.…………………………………………………….......

3.

Data i miejsce urodzenia/kraj pochodzenia .…………………………………………………….......
.…………………………………………………….....

4.

Obywatelstwo

5.

Adres
a) do korespondencji

.…………………………………………………….......

…………………………………………………….......
.……………………………………………………........
telefon …………….……. e-mail …………....…..................

6.

Wykształcenie wyższe

.…………………………………………………….......

a) nazwa ukończonej uczelni

.…………………………………………………….......

b) poziom ukończonych studiów

.…………………………………………………….......

c) wydział

.…………………………………………………….......

d) kierunek
e) specjalność
f)

rok ukończenia studiów

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

g) uzyskany tytuł/stopień naukowy lub tytuł zawodowy

.……………………………

7.

Oświadczam, że posiadam minimum dwuletnie doświadczenie w zarządzaniu w organizacji, czy
szeroko rozumianym biznesie.

8.

Prawdziwość danych zawartych w karcie zgłoszenia potwierdzam własnoręcznym podpisem.

…………………..……
(miejscowość i data)

………………………………………
(podpis kandydata)

B. [wypełnia zakład pracy w przypadku kierowania pracownika na studia podyplomowe]
1.

Pełna nazwa i adres zakładu pracy

.…………………………………………………….......

.…………………………………………………….......
telefon …………….……. e-mail …………....…............................
2.

Numer NIP zakładu pracy

.…………………………………………………….......

Niniejszym kieruję …………………………………………….………… [imię/imiona i nazwisko]
na studia podyplomowe MBA - Master of Business Administration w roku akademickim: 2020/2021 i
2021/2022.
Równocześnie zobowiązuję się wpłacić na rachunek bankowy Uczelni Jańskiego w Łomży, wskazany
w Umowie zawartej pomiędzy Uczelnią Jańskiego w Łomży i Uczestnikiem studiów podyplomowych
MBA - Master of Business Administration,
należności w wysokości ………………………,- PLN [słownie: ……………………………………… PLN]

………………………………

……………………………………

pieczęć zakładu pracy

podpis i pieczątka
dysponenta środków finansowych
zakładu pracy

_________________________________________________________________________________

ADNOTACJE
PRACOWNIKA
PROWADZĄCEGO
PODYPLOMOWYCH PRZYJMUJĄCEGO ZGŁOSZENIE:

ADMINISTRACJĘ

STUDIÓW

Data wpływu zgłoszenia ……………………….

Podpis ……………………….
_________________________________________________________________________________

INFORMACJA O PŁATNOŚCI

12 800,00 zł – jedyna opłata - brak jakichkolwiek dodatkowych opłat (wpisowych itp.).
Dla przedsiębiorców z sektora MŚP i ich pracowników, możliwość uzyskania do 80%
dofinansowania w ramach projektu „Małopolskie Bony Rozwojowe”.
- płatności dla uczestników korzystających z bonów:
• płatność jednorazowa: 6 400,00 zł do 7 dni od podpisania umowy uczestnictwa w studiach
(po uzyskania dofinansowania z bonów – ewentualna „nadpłata” za studia zostanie zwrócona
uczestnikowi);
• płatność w ratach: I rata (4 000,00 zł) do 7 dni od podpisania umowy uczestnictwa
w studiach; II rata (2 400,00 zł) do 30/09/2020 (po uzyskaniu dofinansowania z bonów –
ewentualna „nadpłata” za studia zostanie zwrócona uczestnikowi).
Możliwość płatności w ratach dla uczestników nie korzystających z bonów:
• w 3 ratach – I rata (4 800,00 zł) do 7 dni od podpisania umowy uczestnictwa w studiach;
II rata (4 000,00 zł) do 30/09/2020; III rata (4 000,00 zł) do 31/12/2020;
• w 2 ratach – I rata (6 400,00 zł) do 7 dni od podpisania umowy uczestnictwa w studiach;
II rata (6 400,00 zł) do 30/11/2020.
Przy płatności jednorazowej do 7 dni od podpisania umowy uczestnictwa w studiach zniżka 10% - czyli opłata za studia 11 520,00 zł.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uczelnię Jańskiego w Łomży z siedzibą przy
ul. Krzywe Koło 9, 18-400 Łomża, moich danych osobowych w zawartych w podaniu
o przyjęcie na Studia Podyplomowe Master of Business Administration - MBA, w celu i zakresie
niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji oraz procesu studiów.
…………………………………..
Data i podpis

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest Uczelnia Jańskiego w Łomży z siedzibą
w ul. Krzywe Koło 9, 18-400 Łomża Reprezentowana przez Rektora.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych z którym można skontaktować się poprzez
pocztę mail pod adresem: iod@lomza.janski.edu.pl lub pod adresem administratora.
3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na ich
przetwarzanie lub niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora uniemożliwi
udział w procesie rekrutacji.
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom niż uprawnionym na podstawie
przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu procesu rekrutacji na studia, w celu realizacji
zawartej umowy, w celu dokumentowania przebiegu studiów, wypełniania obowiązków prawnych
ciążących na Uczelni Jańskiego w Łomży wskazanych w przepisach praw, dochodzenia należności,
wewnętrznych celów administracyjnych w tym statystyk i raportowania, marketingu i promocji,
produktów i usług oferowanych przez Uczelnię.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo
do cofnięcia zgody i usunięcia dowolnym momencie o ile pozwalają na to przepisy prawa oraz
prawo do przenoszenia danych osobowych,
8. W przypadku gdy uzna Pan/Pani iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza
przepisy
ogólnego
rozporządzenia
o
ochronie
danych
osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.; ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.

…………………………………..
Data i podpis
*niepotrzebne skreślić

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANACH OSOBOWYCH W POSTACI WIZERUNKU
I WYPOWIEDZI
W związku z uczestnictwem w studiach podyplomowych Master of Business Administration (zwanych
dalej MBA) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci wizerunku
i wypowiedzi przez:
a. UCZELNIĘ JAŃSKIEGO w Łomży z siedzibą w ul. Krzywe Koło 9, 18-400 Łomża
b. MAŁOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO SPÓŁKĘ AKCYJNĄ, z siedzibą
w Krakowie, przy ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków, wpisana przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do
Rejestru Przedsiębiorców pod numerem: 0000033198, NIP: 676-005-88-47, REGON: 350239017,
kapitał zakładowy: 87 675 000 PLN
zwanych dalej Współadministratorami
oświadczam, co następuje:.
1. Wyrażam zgodę na utrwalanie przez Współadministratorów wizerunku oraz wypowiedzi
uczestników studiów podyplomowych MBA, utworzenie galerii zdjęć z zajęć i wydarzeń, tworzenie
relacji video związanych z realizacją studiów podyplomowych MBA, i ich publikacji na stronach
internetowych, subdomenach, portalach społecznościowych, materiałach prasowych
nieograniczoną liczbę razy, przez czas nieokreślony.
2. Oświadczenie woli złożone jest dobrowolnie i nieodpłatnie.
3. Oświadczam, że nie będę dochodzić od Współadministratorów roszczeń w związku ze złożeniem
tego oświadczenia.
4. Oświadczam, że mój udział w utrwalaniu i prezentowaniu mojego wizerunku i wypowiedzi nie jest
utworem ani nie jest też artystycznym wykonaniem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie stosuje się do niego przepisów prawa dotyczących
praw autorskich i praw pokrewnych.

Zapoznałem/Zapoznałam się z „Informacją o zasadniczej treści wspólnych
Współadministratorów wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych”.

uzgodnień

…………………………………..
Data i podpis

INFORMACJA
O
ZASADNICZEJ
TREŚCI
WSPÓŁADMINISTRATORÓW WRAZ Z INFORMACJĄ
OSOBOWYCH

WSPÓLNYCH
UZGODNIEŃ
O PRZETWARZANIU DANYCH

Zgodnie z art. 13 i art. 26 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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
(zwanego dalej RODO) informujemy, że wspólnie przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz
informujemy o zasadniczej treści wspólnych uzgodnień Współadministratorów:
I. Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są:
a) UCZELNIA JAŃSKIEGO w Łomży z siedzibą w ul. Krzywe Koło 9, 18-400 Łomża
„Współadministrator 1”,
b) MAŁOPOLSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą
w Krakowie, przy ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków, wpisana przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do
Rejestru Przedsiębiorców pod numerem: 0000033198, NIP: 676-005-88-47, REGON:
350239017, kapitał zakładowy: 87 675 000 PLN (w całości wpłacony),,Współadministrator 2”
II. Inspektorzy Ochrony Danych
Każdy ze Współadministratorów wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
a) Współadministrator 1 - e-mail: iod@lomza.janski.edu.pl lub pod adresem administratora
tj. ul. Krzywe Koło 9, 18-400 Łomża
b) Współadministrator 2 - e-mail: iod@marr.pl lub pod adresem administratora ul. Kordylewskiego
11, kod 31-542 Kraków
III. Wspólne ustalenia o administrowaniu danymi:
a. Współadministratorzy są odpowiedzialni za wykonanie obowiązku informacyjnego, co oznacza,
że osoba, której dane osobowe dotyczą (dalej Właściciel danych osobowych) otrzyma
szczegółową informację na temat obowiązków dotyczących przetwarzania danych osobowych
przez Współadministratorów;
b. Każdy ze Współadministratorów jest odpowiedzialny za umożliwienie wykonania praw
Właściciela danych osobowych, a Współadministrator 1 odpowiada za zrealizowanie żądań
Właściciela danych osobowych;
c. W każdym przypadku Współadministrator 2 przekaże żądanie wykonania praw właściciela
danych osobowych Współadministratorowi 1.
IV. Cele, zakres i podstawy przetwarzania
Przetwarzanie jest dokonywane w celu informacyjnym i promocyjnym – zwłaszcza poprzez utrwalanie
przez Współadministratora wizerunku oraz wypowiedzi uczestników studiów podyplomowych Master
of Business Administration (zwane dalej MBA), utworzenie galerii zdjęć z zajęć i wydarzeń, tworzenie
relacji video związanych z realizacją studiów podyplomowych MBA, i ich publikacji na stronach
internetowych, subdomenach, portalach społecznościowych, materiałach prasowych, - na podstawie
udzielonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w zakresie danych osobowych w postaci
wizerunku i wypowiedzi.
V. Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe możemy udostępniać następującym odbiorcom:
mediom na podstawie przepisów prawa prasowego, innym podmiotom w celach informacyjnopromocyjnych w zakresie realizowanych studiów podyplomowych MBA, oraz podmiotom, którym
obowiązek przekazania danych osobowych będzie wynikać z przepisów prawa.
VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
VII. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane przechowywane będą do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody.
W przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody dokumenty będące w posiadaniu
Współadministratorów przekazane na podstawie Pani/Pana zgody zostaną trwale usunięte
lub poddane anonimizacji.
VIII. Pani/Pana prawa:
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii
oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa, do:
a. sprostowania danych;
b. cofnięcia udzielonej zgody, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie będzie wpływać
na zgodność z prawem;
c. przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem,
d. usunięcia danych;
e. ograniczenia przetwarzania danych;
f. wniesienia sprzeciwu;
g. przenoszenia danych.
Realizacja wyżej wymienionych praw odbywa się poprzez złożenie żądania na adres e-mail wskazany
jako Współadministrator 1.
IX. Podanie danych:
Podanie danych osobowych w postaci wizerunku i wypowiedzi przez Panią/Pana jest dobrowolne.
X. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu:
Informujemy, że Współadministratorzy nie przetwarzają podanych danych osobowych w sposób
opierający się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
XI. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, którym
jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie.

