UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE
SZKOŁA JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ
Nieintensywny semestralny kurs języka polskiego „MY POLISH”
Aby zapisać Panią/Pana na zajęcia, uprzejmie prosimy:
1. Przesłać do nas pod adres plschool@uj.edu.pl formularz zgłoszeniowy (jako skan PDF);
2. Wypełnić test plasujący online: po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego wyślemy do Pani/Pana pełną
informację dotyczącą testu online (link do odpowiedniej platformy) i prosimy od razu wypełnić test.
Początek kursu: 22 lutego 2021 Koniec kursu: 18 czerwca 2021
Liczba godzin: 60
Zajęcia: 90 minut, dwa razy w tygodniu
Harmonogram dla poszczególnych grup: zostanie ustalony na krótko przed rozpoczęciem kursu i doprecyzowany
podczas pierwszych zajęć (informacje przekażą lektorzy oraz Biuro).

Format nauczania: online
(Proszę wypełnić drukowanymi literami!)
1. Nazwisko:
2. Imię:
3. Płeć:

|......|......|......|......|......|......|......|......|......|......|......|......|......|......|......|......|......|......|......|......|......|......|......|......|

|......|......|......|......|......|......|......|......|......|......|......|......|......|......|......|......|......|......|…..|......|......|......|......|......|......|
□M

□K

4. Data urodzenia: |......|......|......|......|-|......|......|-|......|......| Wiek: |......|......|
rok
miesiąc dzień
4. Kraj pochodzenia:…………………………………………………………………………………………………………
5. Dokument tożsamości:

dowód osobisty

paszport

Numer:………………………………………data ważności:………….………… kraj wydania:………………………
6. Adres (stały adres zameldowania):
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Obywatelstwo: |......|......|......|......|......|......|......|......|......|......|......|......|......|......|......|......|......|......|
8. Adres e-mail (dużymi literami): …………….…………………… 8. Telefon kontaktowy: ..........................................
9. Proszę ocenić swoją znajomość języka polskiego:
ustna
brak (A1)
słaba (A2)
dobra (B1)
pisemna
brak (A1)
słaba (A2)
dobra (B1)

bardzo dobra (B2)

biegła (C1/C2)

bardzo dobra (B2)

biegła (C1/C2)

10. Jak długo uczył/a się Pan/i języka polskiego? Z jakich książek korzystał/a Pan/i? Czy posiada Pan/i certyfikat
poświadczający znajomość języka polskiego?
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….........................................................................................
11. Jak dowiedział/a się Pan/i o kursie?
...................................................................................................................................................................................................
12. Opłata za kurs: 1490 PLN. Opłata za kurs musi być uiszczona najpóźniej do 15 lutego 2021:
kartą kredytową
Proszę obciążyć moją kartę:

❑ Visa

❑ MasterCard

❑ JCB

Karta # _________________________________ Data ważności ________ Podpis właściciela karty ________________
przelewem bankowym
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Po odesłaniu do Szkoły wypełnionego formularza aplikacyjnego otrzymają Państwo e-mailem numer indywidualnego
konta bankowego – na to konto należy następnie dokonać wpłaty, jeśli wybrali Państwo przelew bankowy.
Proszę pamiętać, że opłaty bankowe powinny zostać pokryte przez uczestnika kursu. Uwaga: Szkoła nie przyjmuje
opłat gotówką.
Jeśli płacą Państwo przelewem, prosimy uprzejmie o przesłanie potwierdzenia wpłaty e-mailem.
13. Prosimy o podanie danych do faktury VAT (wystawiana tylko na uczestnika lub na firmę):
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………………………………………………………
Podpis: __________________________________________
Data: __________________________________

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

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 i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) Uniwersytet
Jagielloński informuje, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków,
reprezentowany przez Rektora UJ.
Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, ul. Gołębia 24, 30-007 Kraków, pokój nr 31.
Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod numerem telefonu 12 663 12 25.
Pani/Pana dane osobowe podane w formularzu zgłoszeniowym przetwarzane będą – na podstawie Pani/Pana zgody
(patrz poniżej) – w celu umożliwienia Pani/Panu uczestniczenia w Nieintensywnym semestralnym kursie „My
Polish” organizowanym przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie:
- wpisania na listę uczestników i umieszczenia w bazie danych Szkoły,
- zamieszczenia imienia i nazwiska na listach obecności na zajęciach,
- umieszczenia imienia i nazwiska na listach lektoratowych z prawem do wywieszenia takiej listy w pomieszczeniach
Szkoły,
- zamieszczenia na listach uczestników wydarzeń, np. wycieczek,
- sporządzenia świadectwa, certyfikatu, transkryptu itp. z prawem do przesłania go do wskazanej przez Panią/Pana
instytucji,
- w razie wyrażenia odrębnych zgód – wykorzystania wizerunku do celów promocyjnych Szkoły,
- w razie wyrażenia odrębnej zgody – do przesyłania informacji o programach realizowanych przez Szkołę.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestniczenia w programie.
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie: brak możliwości uczestniczenia w programie.
Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane: podmiotom, instytucjom i osobom współpracującym ze Szkołą Języka i
Kultury Polskiej w celu realizacji programu, na przykład instytucjom, których zwiedzanie jest częścią programu i które
wymagają imiennej listy uczestników.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania programu, a po jego zakończeniu w celach
archiwizacyjnych przez okres przewidziany prawem, lub do czasu odwołania zgody (chyba że dalsze przechowywanie
danych jest obowiązkiem prawnym).
Posiada Pani/Pan prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i uprawnieniach przysługujących
zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych osobowych
ze zbiorów administratora (chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania w celach marketingowych – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.
Posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych
osobowych można przesłać
- e-mailem do: plschool@uj.edu.pl; iod@uj.edu.pl
- pocztą tradycyjną, adres: Szkoła Języka i Kultury Polskiej, ul. Garbarska 7A, 31-131 Kraków
- lub wycofać osobiście stawiając się w Szkole Języka i Kultury Polskiej, ul. Garbarska 7A, 31-131 Kraków.
Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie skreślenie z listy uczestników danego
programu.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
Potwierdzam, że zapoznałam/em się i przyjmuję do
wiadomości powyższe informacje.

……………………………..…………………………

miejscowość, data, czytelny podpis
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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie przewidzianym w formularzach zgłoszeniowych
w celu uczestniczenia w Nieintensywnym semestralnym kursie „My Polish” organizowanym przez Szkołę Języka
i Kultury Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz zgodnie z klauzulą
informacyjną dołączoną do mojej zgody.
…………………..…………………………………………………….

miejscowość, data, czytelny podpis

*****************************************************************************************
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku (zdjęcia, nagrania) w materiałach dydaktycznych oraz
informacyjnych, papierowych i elektronicznych, związanych z działalnością Szkoły i przygotowywanych w związku
z realizacją programów.

 tak

 nie
……………………………………………………………………….

miejscowość, data, czytelny podpis

*****************************************************************************************
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku w mediach społecznościowych związanych
z działalnością Szkoły.

 tak

 nie
……………….…………………………………………………….

miejscowość, data, czytelny podpis

*****************************************************************************************
Wyrażam zgodę na otrzymywanie (drogą elektroniczną i pocztą, na podane przeze mnie adresy) przesyłanych przez
Szkołę informacji o realizowanych przez nią programach.

 tak

 nie
……………….…………………………………………………….

miejscowość, data, czytelny podpis

POUCZENIE
Niniejszy formularz oraz oświadczenia w nim zawarte są poddane prawu polskiemu oraz wyłącznej jurysdykcji sądów
polskich.
Szkoła Języka i Kultury Polskiej UJ ma prawo odwołać zaplanowane zajęcia lub cały program, zwłaszcza w sytuacjach
wystąpienia przyczyn niezależnych od Szkoły, takich jak m.in. zdarzenia określane mianem siły wyższej (np. pożar,
powódź, zagrożenie epidemiologiczne, stan wyjątkowy, wojna).
W sytuacjach pilnych informacja o odwołaniu zajęć lub programu może być przekazywana drogą mailową lub
telefonicznie.
W przypadku odwołania zajęć lub programu Szkoła może zwrócić proporcjonalną część opłaty lub jej całość, po
uwzględnieniu kosztów administracyjnych.
Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne inne koszty poniesione przez uczestnika w związku z udziałem
w programie, także w razie odwołania zajęć lub całego programu.
……………………………………….………………………….

miejscowość, data, czytelny podpis
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