Biuro Karier Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej
80 – 208 Gdańsk, ul. Kopernika 16, tel. tel. 58 728 46 40, e – mail: biurokarier@gwsh.gda.pl
____________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna – Biuro Karier realizuje badania ankietowe losów
absolwentów, zgodnie ze znowelizowanymi przepisami Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o wyrażenie zgody na wzięcie udziału
w badaniach. Badania mają charakter panelowy i przeprowadzane są kilkakrotnie, w określonych
odstępach czasu od ukończenia studiów. Monitorowanie karier absolwentów pozwoli Uczelni
dostosować ofertę edukacyjną do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy tak, aby studenci
mogli w pełni realizować swoje cele zawodowe. Badania mają charakter poufny .
Zebrane dane będą wykorzystywane wyłącznie w celach statystycznych .
FORMULARZ
Imię i nazwisko
Wydział
Kierunek, specjalność
Adres do korespondencji
Adres e – mail

Prosimy o czytelne
wpisanie adresu e – mail.

Data obrony pracy
dyplomowej
W przypadku zmiany danych osobowych, prosimy o poinformowanie Biura Karier GWSH drogą elektroniczną (biurokarier@gwsh.gda.pl).

 Wyrażam zgodę na1:
1. Uczestnictwo w badaniach losów absolwentów Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, które
będą prowadzone drogą elektroniczną (e – mail) lub pocztową.
2. Gromadzenie, wykorzystywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Gdańską Wyższą
Szkołę Humanistyczną w Gdańsku wy łącz ni e w celach badawczych (art. 23 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz
ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. 2002r., nr 101,
poz. 926 tj. ze zm.). Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o tym, że administratorem
moich danych osobowych jest GWSH w Gdańsku, moje dane osobowe będą przekazywane wyłącznie
osobom działającym na rzecz GWSH, mam prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo
do ich poprawiania i uzupełniania. Oświadczam, iż dane osobowe podałem/am dobrowolnie.
 Nie wyrażam zgody na udział w badaniach losów absolwentów Gdańskiej Wyższej Szkoły
Humanistycznej.
Data: ………………………

1

Właściwe pole zaznaczyć „X”.

Podpis: ………………………

