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Załącznik nr 1 do Zarządzenie rektora nr 089/05/2022 

           WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu 

DEKLARACJA ABSOLWENTA 

uczestnictwa w badaniu losów zawodowych absolwentów  

W związku z realizowanym przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa monitoringiem karier zawodowych absolwentów 
zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na uczestnictwo w badaniu losów zawodowych 
absolwentów. Obejmuje ono wypełnienie ankiety w formie papierowej lub elektronicznej w momencie ukończenia 
studiów oraz po roku, trzech i pięciu latach po zakończeniu studiów.  

Celem monitorowania karier zawodowych jest uzyskanie informacji na temat aktualnej sytuacji zawodowej absolwentów 
oraz zgromadzenie opinii w zakresie przydatności wiedzy i umiejętności zdobytych w procesie kształcenia z punktu 
widzenia potrzeb i wymagań stawianych przez współczesny rynek pracy. 

Deklaracja 

Niniejszym wyrażam wolę uczestnictwa w badaniu losów zawodowych absolwentów, które obejmuje wypełnienie 
ankiety w formie papierowej lub elektronicznej w momencie ukończenia studiów oraz po roku, trzech i pięciu latach  
po zakończeniu studiów w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu. Jednocześnie zobowiązuje się  
do informowania Akademickiego Biura Karier Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa o zmianie w podanych danych. 

 

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na 

przetwarzanie wyżej wymienionych moich danych osobowych przez Administratora danych: Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa  

z siedzibą w Poznaniu, 60-778 Poznań, ul. E. Orzeszkowej 1, NIP 7781423778, dla celów realizacji badania pt. „Badanie losów 

absolwentów”, polegającego na śledzeniu losów zawodowych absolwentów Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu. 

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

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

          Miejscowość i data                                                  Podpis 

 

Imię i nazwisko:   

Adres do korespondencji:   
 

Adres e-mail:  

Rok ukończenia studiów:   

Wydział:   Wydział Nauk Społecznych w Bartoszycach 
 Wydział Nauk Społecznych w Giżycku 
 Wydział Nauk Społecznych w Jastrzębiu-Zdroju 
 Wydział Nauk Społecznych w Jaworznie 
 Wydział Nauk Społecznych w Koszalinie 
 Wydział Nauk Społecznych w Skoczowie  
 Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku 
 Wydział Studiów Społecznych w Gliwicach 
 Wydział Studiów Społecznych w Poznaniu 

Kierunek:  Bezpieczeństwo Morskie 
 Bezpieczeństwo Narodowe 
 Bezpieczeństwo Publiczne 
 Bezpieczeństwo Wewnętrzne 
 Bezpieczeństwo Zdrowotne  
 Pedagogika 
 Psychologia 
 Zarządzanie 

Forma studiów:   Studia stacjonarne 
 Studia niestacjonarne  

Stopień studiów:   Studia licencjackie (I stopień) 
 Studia magisterskie (II stopień) 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy iż: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu ul. Elizy 

Orzeszkowej 1, 60-778 Poznań, NIP: 7781423778, REGON 300001987. 

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Justyna Kamińska; e-mail: iod@wsb.net.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji badania losów zawodowych absolwentów. Podstawą 

przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 pkt a) oraz art. 6 ust 1 pkt e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  

z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. odpowiednio udzielona zgoda oraz przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania 

realizowanego w interesie publicznym. 

4. Zapewniamy również Państwa, że dane nie będą sprzedawane lub w inny sposób przekazywane innym podmiotom do celów 

komercyjnych, chyba, że osoba, której dane dotyczą udzieli na to zgody. Państwa dane osobowe nie będą także przekazywane 

do państwa trzeciego. 

5. Podanie danych wynika z przepisów 352 ust. 14. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. 

U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.) oraz służy realizacji obowiązków administratora jako Uczelni wyższej.  

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: 

a) przez okres realizacji badania losów zawodowych absolwentów wynoszący 5 lat liczony od dnia złożenia ww. Deklaracji 

absolwenta, 

b) do czasu cofnięcia zgody w przypadku gdy podstawą przetwarzania jest udzielona zgoda. 

7. Możliwe jest powierzenie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach niekomercyjnych, takim podmiotom jak 

kancelaria prawna, dostawcy, firmy szkoleniowe, kurierskie i transportowe wyłącznie w celu realizacji umów oraz firmy 

współpracujące przy realizacji kampanii marketingowej. 

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu  

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

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

          Miejscowość i data                                                Podpis 
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                                                                                 KLAUZULA ZGODY MARKETINGOWEJ 

 

1. Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu ul. Elizy Orzeszkowej 1, 

60-778 Poznań, NIP: 7781423778, REGON 300001987 drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail 

informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa z siedzibą 

w Poznaniu w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 

1422 ze zm.) 

 

2. Wyrażam zgodę na przekazywanie przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu  ul. Elizy Orzeszkowej 

1, 60-778 Poznań, NIP: 7781423778, REGON 300001987 treści, dotyczących oferty na podany przeze mnie numer 

telefonu, w tym przy użyciu automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo 

telekomunikacyjne (Dz. U z 2014 r. poz. 243 ze zm.) 
 

 

 

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

          Miejscowość i data                                           Podpis 

 

 

 


