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DANE PRACODAWCY 

Nazwa Pracodawcy  
Adres Pracodawcy  
NIP  
REGON  
KRS  
Strona www  
Imię i nazwisko  oraz stanowisko osoby/ osób 
uprawnionej/uprawnionych do podpisania 
Umowy Trójstronnej o Organizację 
Nieobligatoryjnej Praktyki Studenckiej 

 

Imię i nazwisko oraz stanowisko osoby do 
kontaktu 

 

Adres e-mail osoby do kontaktu  
Nr telefonu osoby do kontaktu  

Jesteśmy zainteresowani otrzymywaniem informacji o projektach 
i wydarzeniach skierowanych do Pracodawców, organizowanych przez 
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (tj. projekty stażowe, Targi Pracy 
itp.) 

 Tak 

 Nie 

 
 
 

 (data i czytelny podpis Pracodawcy lub osoby 
upoważnionej do reprezentowania Pracodawcy) 

 
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRACODAWCY/ OSOBY UPRAWNIONEJ DO REPREZENTOWANIA 

PRACODAWCY 

Wyrażam zgodę  / Nie wyrażam zgody  na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Współpracy 
z Biznesem Uniwersytetu Ekonomicznego w celu realizacji wybranych przeze mnie usług, działań i projektów. 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z poniższą klauzulą informacyjną. 

      
 

 
  

 (data i czytelny podpis Pracodawcy lub osoby 

upoważnionej do reprezentowania Pracodawcy) 

 
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OSOBY WSKAZANEJ DO KONTAKTU 

Wyrażam zgodę  / Nie wyrażam zgody  na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Współpracy 
z Biznesem Uniwersytetu Ekonomicznego w celu realizacji wybranych przeze mnie usług, działań i projektów. 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z poniższą klauzulą informacyjną. 
 
 
 
  

 (data i czytelny podpis osoby wskazanej  

do kontaktu z ramienia Pracodawcy) 
 

  



 

 Uniwersytet Ekonomiczny 
ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław 
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Klauzula informacyjna 
 

1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 
ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław, NIP: 896-000-69-97, tel. +48 71 36 80 100, fax +48 
71 36 72 778, e-mail: kontakt@ue.wroc.pl; 

2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się 
kontaktować pod adresem: iod@ue.wroc.pl; 

3. przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług i działań Centrum 
Współpracy z Biznesem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, działającego na 
podstawie zadań wynikających z powołania jednostki w zarządzeniu nr 57/2018 Rektora 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie powołania 
Centrum Współpracy z Biznesem; 

4. kategorie danych osobowych obejmują imię i nazwisko, stanowisko/funkcję, numer telefonu, 
adres e-mail, nazwa podmiotu/miejsca zatrudnienia, adres, dane dedykowane do 
procesu/usługi; 

5. odbiorcą Państwa danych osobowych będą: pracownicy Centrum Współpracy z Biznesem, 
Władze Wydziałów, Rektor oraz Prorektorzy wraz z jednostkami podległymi; 

6. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej; 
7. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu zgłoszenia zakończenia współpracy 

w ramach realizowanych kooperacji; 
8. posiadają Państwo 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. mają Państwo prawo wniesienia skargi gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych 
osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy 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) 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1); 

10. nie będzie stosowane podejmowanie decyzji oparte wyłącznie na zautomatyzowanym 
przetwarzaniu, 
 w tym profilowaniu; 

11. brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi korzystanie z usług 
i działań Centrum Współpracy z Biznesem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 

12. podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. 
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