Załącznik nr 1

Formularz zgłoszeniowy na wyjazd studyjny do Bukaresztu
w ramach Wydziałowego Planu Indywidualizacji Kształcenia
1. Imię i nazwisko:
2. Data i miejsce urodzenia:
3. Adres zamieszkania:
4. Adres do korespondencji:
5. Telefon:
6. Mail:
7. Kierunek i rok studiów

Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski.
Zebrane dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów
Międzynarodowych UW w celach związanych z realizacją wyjazdu studyjnego do Bukaresztu.
Osobie podającej dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści tych danych oraz ich poprawiania.
Podpisując się wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu
zgłoszeniowym na potrzeby realizacji wyjazdu studyjnego do Bukaresztu zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o
ochronie danych osobowych ze zm.
Jednocześnie informuję, że zapoznałem/am się z Regulaminem wyjazdu studyjnego do Bukaresztu w ramach
Wydziałowego Planu Indywidualizacji Kształcenia i akceptuję jego treść.

……………………………………………
Miejscowość, data

………………………...
Podpis

Annex 1

Application form for study trip to Bucharest
1. Name and surname:
2. Place and date of birth:
3. Address:
4. Adres do korespondencji:
5. Telefon number:
6. Mail:
7. Field and year of study:

The administrator of personal data is the University of Warsaw.
The collected personal data will be stored and processed by the Faculty of Political Science and International
Studies of the University of Warsaw for purposes related to the implementation of the study trip to Bucharest.
The person providing personal data has the right to access the data and to correct them.
By signing, I consent to the processing of my personal data contained in this application form for the purpose of
completing a study trip to Bucharest in accordance with the Act of 29.08.97 on the protection of personal data
with changes
At the same time, I inform that I have read the Regulations for the study trip to Bucharest within the Faculty's
Individual Education Plan and accept its contents.

……………………………………………
Date

………………………...
Signature

