
                                                                                                                                     

 
DEKLARACJA UCZESTNICTWA 

 
w bezpłatnych, semestralnych warsztatach z zakładania i prowadzenia działalności 

gospodarczej organizowanych przez Biuro Karier i Kontaktów z Biznesem Uniwersytetu 
Artystycznego w Poznaniu oraz Miasto Poznań – Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy Wydziału 

Działalności Gospodarczej i Rolnictwa. 

Miejsce warsztatów: UAP - Budynek E (ul. Wolnica 9, Poznań), sala 12. 
Warsztaty odbywać się będą przez cały semestr zimowy, w każdy czwartek  

w godzinach 14.45 – 17.00, począwszy od 19 października 2017 roku. 
 

DANE 
UCZESTNIKA 

Lp.  Nazwa   Dane  

1.  Imię i nazwisko   

2.  Wydział UAP 
/kierunek studiów  

 

3.  adres e-mail   

4.  nr telefonu   
 
„Oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/a o tym, że uczestnicy warsztatów po ich                     
zakończeniu uzyskają zaświadczenia o ich ukończeniu. Zaświadczenie o uczestnictwie będzie                   
wydane tylko w przypadku obecności uczestników/uczestniczek w co najmniej 80% godzin                   
przewidzianych warsztatów (dopuszczalna jest nieobecność na max 2 zajęciach)”. 

 
„Zobowiązuję się do podpisywania list obecności oraz wypełnienia ankiet oceny warsztatów oraz                       
udzielania informacji zwrotnych po zakończeniu warsztatów”. 
 
„Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych (zgodnie z Ustawą                     
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).                                 
Oświadczam, że zostałam/łem poinformowana/y o prawie dostępu do treści swoich danych                     
osobowych oraz ich poprawiania, przetwarzanych przez Biuro Karier i Kontaktów z Biznesem                       
Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu i Miasto Poznań – Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy                   
Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa”. 
 

 

…..…………….……………………………………………….   

……………………………………………..……………………… 
                                                    Miejscowość, data                                                                                                                                         czytelny podpis Uczestnika 

   

  

Biuro Karier i Kontaktów z Biznesem UAP -  tel. 665 444 043,  e-mail: joanna.daszkiewicz@uap.edu.pl. 


