Nr albumu
zdjęcie

Wypełnia CSP

Krakowska Akademia
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ZGŁOSZENIE

(PROSZĘ WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI)
Kierunek.......................................................................................................................

PŁATNIK
Nazwa płatnika:
Adres (ulica, kod, miejscowość):
Telefon, fax, e-mail:

NIP

OSOBY ZGŁASZANE
1.

Imię, nazwisko,
stanowisko, telefon

2.

Imię, nazwisko,
stanowisko, telefon

3.

Imię, nazwisko,
stanowisko, telefon

Należność za studia podyplomowe w wysokości......................................PLN
(słownie złotych.....................................................................................................................)
zobowiązujemy się wpłacić przelewem na konto:
77 1240 4722 1111 0000 4855 0963
 jednorazowo,  w systemie ratalnym w terminach określonych przez CSP w ofercie programowej.

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do otrzymywania faktur VAT i jednocześnie upoważniamy
Centrum Studiów Podyplomowych Krakowskiej Akademii do wystawienia faktur VAT bez naszego podpisu.

Pieczątka f irmy

Pieczątka i podpis osoby zgłaszającej

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 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 (…)
(„Rozporządzenie Ogólne”) Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego informuje, iż:
I.
II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.
VIII.

IX.

Administratorem danych osobowych jest Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza
Modrzewskiego w Krakowie, ul. Gustawa Herlinga Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków.
Uczelnia powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan
skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania danych
osobowych, przy ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1 w Krakowie lub za pośrednictwem
adresu e-mail: iodo@afm.edu.pl.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji płatności za studia podyplomowe
dokonanych w imieniu i na rzecz Słuchacza studiów podyplomowych – tj. wykonania
obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
Rozporządzenia Ogólnego
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji
płatności za studia podyplomowe dokonanych w imieniu i na rzecz Słuchacza studiów
podyplomowych oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Uczelni.
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozliczenia płatności
dokonanych w imieniu i na rzecz Słuchacza studiów podyplomowych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do dokonania rozliczeń
za studia podyplomowe, a także przez okres archiwizacji dokumentacji przewidziany
przepisami prawa.
Dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie posiadającym
odpowiednie upoważnienie na podstawie przepisów prawa krajowego lub unijnego.
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz
Uczelni w zakresie wykorzystywanej infrastruktury IT, w tym dostarczające elementy
infrastruktury IT.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
Rozporządzenia Ogólnego.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
poddane profilowaniu oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.

Kraków, dnia ……………………

……………………………………….
(Czytelny podpis)

