
Zarządzenie nr 35/2018/2019 
 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie 

 z dnia 1 lutego 2019 r. 
 w sprawie zatwierdzenia wzoru oświadczenia absolwenta w celu przeprowadzenia przez 
Akademię Ignatianum w Krakowie monitoringu karier zawodowych swoich absolwentów  

oraz w celach marketingowych Akademii Ignatianum w Krakowie 
 
 

Na podstawie art. 352 ust. 14-15 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zmian.) oraz art. 8 §3 i §4, Rozdz. III Statutu 
Akademii Ignatianum w Krakowie zarządzam, co następuje: 

 
 

§ 1. 
1. Zatwierdza się wzór oświadczenia absolwenta w celu przeprowadzenia przez 

Akademię Ignatianum w Krakowie monitoringu karier zawodowych swoich 
absolwentów oraz w celach marketingowych. 

2. Wzór oświadczenia określa załącznik nr 1.  
 

§ 2. 
 Formularz oświadczenia absolwenta w celu przeprowadzenia przez Akademię 

Ignatianum w Krakowie monitoringu karier zawodowych swoich absolwentów oraz w celach 
marketingowych jest dostępny w sekretariacie właściwego Instytutu będzie przedkładany 
absolwentom  studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich 
podczas odbioru dyplomu ukończenia studiów. 

 
§ 3. 

Wzór, o którym mowa w §1 obowiązuje od dnia 4 lutego 2019 roku. 
 

§ 4. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
 

Ks. prof. dr hab. Józef Bremer SJ 
 Rektor Akademii Ignatianum w Krakowie 

 

Załącznik nr 1:  
 

-Wzór oświadczenia absolwenta w celu przeprowadzenia przez Akademię Ignatianum 
w Krakowie monitoringu karier zawodowych swoich absolwentów oraz w celach 
marketingowych.  

 
 

 
 
 
Kraków, dnia 1 lutego 2019 r. 
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Wzór oświadczenia absolwenta w celu przeprowadzenia przez Akademię Ignatianum w Krakowie monitoringu karier zawodowych swoich 
absolwentów oraz w celach marketingowych, stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 35/2018/2019 Rektora Akademii Ignatianum 
w Krakowie z dnia 1 lutego 2019 r. 

 
 

Kraków, dnia ……………………….. r. 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE ABSOLWENTA 
W CELU PRZEPROWADZENIA PRZEZ AKADEMIĘ IGNATIANUM W KRAKOWIE MONITORINGU KARIER 

ZAWODOWYCH SWOICH ABSOLWENTÓW ORAZ W CELACH MARKETINGOWYCH Akademii 
Ignatianum w Krakowie 

 
 

 W związku z przeprowadzaniem przez Akademię Ignatianum  w  Krakowie monitoringu karier 
zawodowych swoich absolwentów, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na 
przesyłanie, na podany poniżej adres mailowy ankiety monitorującej losy absolwentów naszej 
Uczelni, jak również w celu prowadzenia przez Uczelnię dalszej korespondencji związanej z ankietą, 
badania jakości kształcenia oraz innych badań naukowych, dla integracji środowiska akademickiego z 
absolwentami tej Uczelni, a także w celach marketingowych, za odrębnie wyrażoną zgodą. 
 
ZGODA NA OTRZYMANIE ANKIETY 
 

1. Imię: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2. Nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
3. Adres do korespondencji: ……………………………………………………………………………………………………. 
4. Adres e-mail: …………………………………………………………………………………........................................ 

 
 

Wyrażam zgodę na przysłanie ankiety 
 

………………………………………………………. 
           (podpis) 
 

 
 
 

ZGODY MARKETINGOWE 
 
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych, w tym zwłaszcza ofert 
edukacyjnych, szkoleniowych, informacji o działalności Uczelni itp. 
(Możesz wycofać zgodę, przesyłając informację na adres abk@ignatianum.edu.pl) 
 
Wyrażam zgodę na otrzymywanie wyżej wymienionych informacji na podany  
w formularzu adres e-mail. 
(Możesz wycofać zgodę, przesyłając informację na adres abk@ignatianum.edu.pl) 

 
………………………………………………………. 

           (podpis) 
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INFORMACJA O PRZETWARZANIU 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”) Akademia Ignatianum w Krakowie informuje, że: 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia Ignatianum w Krakowie, ul. Kopernika 26, 
31-501 Kraków. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób: 

 listownie na adres: ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków 

 przez e-mail: abk@ignatianum.edu.pl 

 telefonicznie: 123 999 612 
2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować w sprawach 

związanych z posługiwaniem się przez nas danymi osobowymi, które nam udzielasz oraz korzystania  
z praw, które w związku z tym masz. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób: 

 listownie na adres: ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków 

 przez e-mail: iod@ignatianum.edu.pl 
3. Akademia Ignatianum w Krakowie przetwarza dane osobowe dla celów dostosowanie programu 

kształcenia do potrzeb rynku pracy, Akademia Ignatianum w Krakowie prowadzi własny monitoring 
karier zawodowych swoich absolwentów i w tym celu przetwarza  dane osobowe absolwentów 
Uczelni, obejmujące: imiona i nazwisko oraz adres do korespondencji i adres poczty elektronicznej  
(e-mail). 

4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych absolwentów jest: 
a) ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2183 ze zmian.). Dane będą przetwarzane wyłącznie w okresach niezbędnych do 
realizacji wyżej określonych celów; 

b) wyrażona przez Ciebie zgoda, aż do czasu jej cofnięcia, ale nie wpływa to na okres przed jej 
wycofaniem. 

5. Twoje dane możemy udostępniać podmiotom – firmom, z którymi współpracujemy w ramach wyżej 
wymienionego celu, jak również uprawnionym organom rządowym.  

6. Dlatego, że posługujemy się Twoimi danymi osobowymi, masz: 
a) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, 
b) prawo dostępu do Twoich danych osobowych, 
c) prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, 
d) prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, 
e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, 
f) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych ze względu na Twoją 

szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się Twoimi danymi na podstawie naszego 
prawnie uzasadnionego interesu,  

g) prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych 
osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym 
się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub 
zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli 
takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje 
Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie 
Twojej zgody. 

7. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych 
(dane kontaktowe powyżej). 

8. Masz również: 

 Prawo wycofania zgody 
W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez nas Twoimi 
danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że mogliśmy posługiwać się 
Twoimi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. 

 Prawo wniesienia skargi do organu 
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 
danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej 
ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, 
zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi 
przepisami. 


