
Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Zarządzania UW – deklaracja 
członkowska i zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Szanowni Absolwenci Wydziału Zarządzania UW, 

Chcemy Was prosić o zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych w celu utrzymywania z 
Wami kontaktu, wymiany informacji między absolwentami, wysyłania Wam  newslettera Wydziału Zarządzania 
UW, informowania o możliwościach kształcenia podyplomowego i korzystania z zasobów Wydziału (m.in. 
biblioteka, szkolenia) oraz umożliwienia współpracy absolwentów z biznesem i pracodawcami. 

W tym celu prosimy o udzielenie według poniższych reguł zgód na przetwarzanie danych osobowych. 

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Szturmowa 1/3 zwany dalej 
„Administratorem”  będzie administratorem Państwa danych osobowych.  

We wszystkich sprawach dotyczących Państwa danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z 
Administratorem na adres jego siedziby lub adres e-mail: mguzik@wz.uw.edu.pl 

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

uwzględnienia Waszych danych w bazie danych o absolwentach umożliwiającej wymianę informacji 
między Absolwentami, 

otrzymywania newslettera Wydziału Zarządzania, 

otrzymywania informacji o możliwościach kształcenia podyplomowego i korzystania z zasobów 
Wydziału (m.in. biblioteka, szkolenia) 

umożliwienia współpracy Absolwentów z biznesem i pracodawcami, 

wykonywania obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu: 

o Ewentualnego zarządzania  wnioskami w sprawie realizacji Państwa uprawnień wynikających 
z RODO; 

o wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

Niepodanie danych uniemożliwi kontakt oraz dostarczenie materiałów i informacji za pośrednictwem e-mail lub 
telefonu. 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizowania przez Administratora celów wskazanych 
powyżej, chyba że wcześniej zgłoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach. W razie 
przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną zgodę, Państwa dane będą przechowywane do 
momentu wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych 
osobowych. Oświadczenie o wycofaniu zgody oraz sprzeciw należy kierować do Administratora na adres jego 
siedziby lub na adres e-mail: mguzik@wz.uw.edu.pl 

Odbiorcą Państwa danych mogą być: 
− osoby trzecie przetwarzające dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z Administratorem i 

wyłącznie zgodnie z jego poleceniami, tj. np.: niezależni zewnętrzni przedstawiciele, usługodawcy, 



dostawcy, partnerzy, dystrybutorzy, wykonawcy usług pocztowych i operacyjnych, zarządzania 
dokumentacją; 

− organy państwowe, gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa. 

Przysługuje Państwu w szczególności prawo: 
− sprzeciwu wobec przetwarzania danych,  
− wycofania w każdej chwili zgody w zakresie, w jakim jest ona podstawą przetwarzania danych Państwa 

danych; jednak wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 

− przenoszenia danych osobowych; 
− poprawienia, modyfikacji i aktualizacji danych. 

Mają Państwo też prawo wzniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają 
Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO. 

W celu realizacji uprawnień wynikających z RODO, należy skontaktować się z korespondencyjnie z 
Administratorem danych na adres jego siedziby.  

Oświadczenie Absolwenta 

w sprawie deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia absolwentów  WZ UW oraz 
przetwarzania danych osobowych absolwenta Wydziału Zarządzania UW 

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu 
Warszawskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Szturmowa 1/3, moich danych osobowych 
obejmujących imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer 
telefonu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. dalej: „RODO”, w celu: 

przystąpienia do Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Zarządzania UW 

uwzględnienia moich danych w bazie danych o absolwentach umożliwiającej 
wymianę informacji między absolwentami, 

otrzymywania newslettera Wydziału Zarządzania, 

otrzymywania informacji o możliwościach kształcenia podyplomowego i korzystania 
z zasobów Wydziału (m.in. biblioteka, szkolenia) 

umożliwienia współpracy absolwentów z biznesem i pracodawcami 

Imię i nazwisko: …………………………………… 
Adres korespondencyjny: …………………………. 
Adres poczty elektronicznej (pole wymagane): ………………………. 
Telefon:  ……………………………………………. 



……………………………………….. 
(data i podpis) 


