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Ilchwala nr 182/2018
Senatu Unilversytetu Medycznego im. lKarola Marcin

z dnia 22 wrzeSnia 2018 roku

)vs

w sprawie zmiany uchwaty nr 119012017 z dnia 27 wrzeilnia 2017 roku w sprawie
ustalenia Regulaminu Studi6w Podyplomowych UMP, zmienionej uchwal4 nr 23312017
z dnia 29 listopada20lT roku i uchLwalq nr 12512018 z dnia 20 czerwca 2018 roku

Senat dzialajqc na podstawie $ 39 ust. 1 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Medycznego im. tLarola
Marcinkowskiego w Poznaniu uchwlla, co nastgpuje:

$1
W Regulaminie Studi6w Podyplomowych UMP (t.j. zalqcznik nr 3 do uchwaly nr 23312,017 z
dnia?9listopada 2017 roku) wprowrdza sig nastgpuj qce zmiany:

dokonuje sig zmiany treSci zalqcznikow w 2ainr 2b .

Zal1cznrkr nr 2a i nr 2b otrzymujq trrzmienie zgodne z zalqcznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej
uchwaly.

$2
Wykonanie uchwaly powierza sig Rektorowi.

$3
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjgcia, zmocqobowiEzuj4c4 od 1 wrzesnia 2018 roku.

uNrwERsYTEr li r:otcz-sv
im, Karob{Iarclnl(owsl(lsgo w P0znaniu

fi19
wPr

prof. dr trab. Andrzej 1-ykarsk.i

1 0. 10. 2018

Rektor



Zalqcznik nr 1 do uchraraly nr L;32/20t8

Zalqcznik nr 2a (umo\ila tr6jstronna)
IIMOWA t{R ... ....t....

O SWIANCZENIE USI,UG ETIUKACYJNYCH w ZAKRESIE UCZES:INICTwA
W STUDIACH PODYPLOMOWYCH

Zawarta pomigdzy:

uniwersytetem Medycznym im. It.arola Marcinkowskiego w poznaniu,
ul. Fredry 10, 61-701 Poznaf,, }rllP: 717-00-03-104, zwanym dalej ,,uniwersytetem,,,
reprezentowanym ptzez:
Rektora -,prof. dr hab. Andrzeja Tykarskiego
przy kontrasygnacie finansowej Kw,estora - mjgr Barbary tr-akomiak

a

Pani4/Panem:
Nazwisko:
Imig:
adres zam.:
legitymuj4cq/legitymuj4cym siE dokumentem l.ozsamoSci: seria:. . . numer:. . . PESEL:. . .

podaj4cq/podaj4cym do korespondenc.ji adres:...
nieprowadz4cq/nieprowadzqcym dziaialnosci glospodarczej, zwan{zwanym dalej
,,Sluchaczemo'

firm4 pod nazw4losob4 trzeci4 prowadz4c4 dzialalnosd gospodarcz4 pod firm4:

adres glownego miejsca wykonywania dziatalrrosci/adres do dorgczet'r:. . . . .. . . .

NIP: .....REGON.....
Zw anq dal ej : r,Platnikie m'),, r' dzefi1 zwanymi :,,S tronami,'.

S, 1

Przedmic,tem niniejszej umowy jest okreSlen.Le warunk6w odplatnolci za Swiadczonr) przez
Uniwersl4et uslugi edukacyjne w za.klesie uczestnictwa Sluchacza w studiach podyplonLowych
. . ..., prowadzonych na Wydziale . .., zgodme z afi.99 ust. 1 pkt 5) oraz art. 160a ustaw), z dnia
27 hpca 2005 - prawo o szkolnictruie WZszym (tj. Dz. U. z 2077r. poz. 2783 z poZn. zm.).
zwanej da1ej ,,Ustaw4"

1. Uniwersy.tet oSwiadcz,a, 2e'.
Siz

1) prowadzi studia podyplomowe ...,
2) spelnia wszelkie niezbgdne warunki do prowadzenia studi6w podyplomowych, o lrt6rych

mowa powy2ej, w szczegolnc,Sci warunki kadrowe otaz materialne,
3) organrzacjE i tok studi6w orarr prawa i obowi4zki Sluchacza okre$la Regulamin Studiow

Podyplomo!\rych stanowiqcy zalqcznik do uchwaiy nr 23312017 Senatu Uniwersytetu
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 29 listopada20lh.

2. Uczestnictwo w studiach podypnomovvych kohczy sig uzyskaniem Swiadectwa ukoriczenla
studiow podyplomolvych.
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Zalqcznik nr 1 do uchwaty nt LBZ/2018

Zalqcznik nr 2a (umowa tr6jstronna)

$3
Sluchacz oSwiadcza, ze znana jest mu trersi Regulaminu Studi6w podyplomowych
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w poznaniu

$4l) Uniwersytet zobowiEzuje sig do:
l) przeprowadzenia zajgc dydaktycznych przez wykwalit'ikowane do tego osoby;
2) zapewnienia bazy dydaktycznej do prawidlowej realizacji frogru*u studi6w

podyplomowych,
3) przestrzegania praw Sluchacza, o kt6rych mowa w $ 8 ust. I Regulaminu Studi6w

podyplomowych Uniwersl'tefu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w poznaniu.
2) Sluchacz zobowi4zuje sig do:

l) Uczestniczenia w zalgciach dydaktycznych okre3lonych planem studi6,w
podyplomowych oraz uzyskania wymagan'/ch zaliczeh i egzamin6w, 

-

2) Przestrzegania obowi4zkow Sluchacza. o kt6rych mowa w $ 8 ust. 2-4 Rs,gulaminu
Studiow Podyplornowych im. Karola Marcinkowskiego w poznaniu,

3) Terminowania uiszczania optat za studia podyplomowe.

$s

l) w caloSciwymaganej
albo

2) w ... ratach, odpowiednio:
a) Sluchacz - ... rata - ... zl do dnia...,
b) Platnik -... rata - ...21dodnia... 

"

2. wysokosi oplaty ustalona zostala zarzEdzeniem Rektora nr ... z dnia. . .

l. Sluchacz lubloraz Platnik* studi6w podyplomowych jest/s4 zobowi4zany/ni wnir:Si oplatg
za uczestnicfwo w studiach podyplomowyclh w kwocie... (slownie: ...) na rachunek
bankowy o nr: ...

kwoty: ...

I'o'"*'.
$6

1" Uczelnia pobiera optaty dodatkowe za:
1) wydanie r{wiadectwa uko6czenia studiow p,rdyplomowych - w wysokoSci 3021,
2) wydanie duplikatu Swiadectwa ukoriczenia s;tudi6w podyplomowlch - w wysokoSc i 4521.
3) wpisowe* - w wysokoSci ...,
4) wznowienie studi6w - w wysokoSci l00zl,
5) przedlu2enie terminu zaliczania modut6w ksztalcenia - w wysokoSci 50zl za kazdy

r ozpoczEty m i esi 4c przedlulenia,
6) przedluzenie terminu skladania pracy dyplomowej - w wysokoSci 50zl ita ka2dy

rozpoczQty m iesi4c przedlu2enia,
7) przedlfienie terminu zdawania egzaminu koricowego - w wysokoSci 50zl '.za ka1dy-

rozpoczgty m iesiqc przedluzenia.
2. Wpisowe*:

1) ustalone w wysoko5ci ponizej 20021 nie podlega zaliczeniu w poczet czesnego i nie
podlega zwrotowi,

2) ustalone w wysokoSci co najmniej 20021-prodlega zaliczeniuw poczet czesnego, ale nie
podlega zwrotowi w przypadku niepod.igcia studi6w podyplomowych i,zglgdnie
zrezygnowania z nich w pierwszyrn semestze.
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Zalqcznik nr I do uchwaly nr 1li2/2018

Zatqcznik nr 2a (umowa tr6jstronna)

$7
1, Strony ustalaj4, iz Sluchacz i Platnik pozostaj4 solidarnie odpowiedzialni zauiszczenie oplat

wynikaj4cych z Umowy.
2. Utszczenie oplaty w terminie, przez sluchacza lub Platnika, wafunkuje dopuszczenie

Sluchacza do uczestnictwa w programowych zajgciach. O nieuiszczeniu oplaty przez
Platnika Uniwersytet zawiadomi niezwiocznie Stuchacza.

3, W przypadku nieterminowego wnoszenia oplat (decyduje data wplywu na rar;hunek
bankowy Uniwersytetu) naliczone zostan4 odsetki ustawowe.

4. Niewniesienie oplaty po uplywie dodatkowego terminu wskazanego w wezwaniu do zaplaty
skutkuje skreSleniem Struchacza z listy. W przypadku dalszego nieregulowania platnoSci
sprawa bgdzie kierowana na dro5lg postgpowania sqdowego.

Wniesiona przez Sluchacza lubloritzPlatnikl8optu,u jest zwracana w caioSci w przvpadku
podjgcia decyzji o nieuruchomieniu edycji studi6w.

$e
1. W przypadkuzaprzestania studiowania spowodowanego rezygnacjqlub skresleniem z listy

sluchaczy studi6w podyplomowy'ch, na wniosek Sluchacza/Platnika zlvracana jest mu oplata
za studia w czgSci juZ zaplar;onej, a dotyczqcej czasu studi6w przypadajqcego po
zaprzestaniu studiowania, pocz.ynaj4c od nastEpnego miesi4ca po miesi4cu, w kt6rym
zaptzestanie studiowania mialo miejsce. Z wyhczonej kwoty zwrotri potr4cana jest oplata
administracyjna w wysokoSci 3%.

2. W przypadku, gdy podstaw4 zaprzestania studiowania jest rezygnaQja Sluchacza, za datg
rezygnacji uwaha sig datg otrz:ymania od Sluchacza pisemnego oSwiadczenia o jego
rezygnacji.

$10
l. Uniwersytet, spelniajqc w procesie prowadzenia studiow podypl$mowych wymagania

wynikaj4ce z przepis6w o octu:'onie danych osobowych naklada tra Sluchacza studi6w
obowi4zek pisemnego powiadarniania Uniwersytetu o zmianie jegp danych osobowych,
zawartych w niniejszej umowie, Skutki zaniechania dopelnienia tegp obowipku ol:,ciqaac
bgd4 Sluchacza.

2. Klauzula informacyjna:
1) Administratorem danych jest Uniwersytet

Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-7()i Poznan.
Medyczny im. Karol{ Marcinkowskiego w

2) Administrator danych wyzrr.tczyl administratora bezpieczellstwa informacji, e-mail:
abi.ump.edu.pl.

3) Dane osobowe przetwaruane sq w celu rekrutacji kandydat6w na studia oraz prowadzenia
procesu ksztalcenia.

4) Podanie Uczelni danych osotrowych jest dobrowolne,lecz
rekrutacji.

5) Podane dane bgdq przetwarzane na podstawie art. 6 ust.
og6lnego rczporzqdzenia o oc:hronie danych.

6) Dane kandydat6w przyjgtych na studia b,7d4 przetwatzatTe w celu realtzacjr prowadzenia
procesu ksztalcenia na studiach i przechowywane przez okres 50 lat ($ 4.2
Rozporzqdzenia lr4inistra Nar.rki SzkokLictwaWy2szego z dnia 16 wrzesnia2(t76r. w
sprawie dokumentacji prz:,ebiegu s1.udi6w). Kopie dokument6w kand'ydatow

niezbqdne w celu udzialu w

1 pkt a) i zgodnie z treSciq
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7) Kalda osoba ma prawo dostgpu do tresci swoich danych i ich ia, usunigcia,
ograniczeni a przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
dowolnym momencie bez wp{yrvu na zgodnoSi z prawem przetwar

cofnigciil zgody rv

Zalqcznik nr 2a
nieprzyjgtych na pierwszy rok studiow bgd4 przechowywane przez
Rozporz4dzenia Ministra Nauki i Szkolnir:twa wyzszego z dnia 16
sprawie dokumentacji przebiegu studiow).

8) w oparciu o przechowywane dane osobowe nie sq podejmowane
decyzje.

9) Ka2da osoba ma pra\!'o wniesienia skargi do GIODO gdy uzna, i2
danych osobowych narusza przepisy op;6lnego rozporzqdzenia r

Zalqcznik nr I uchwaty nr t82/20t8

umowa trojstronna)
miesigcy (S 19.2

ia 2016r. w

ta.
za\tomatyzowane

jego

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz ustawy z dnia l0 maja
danych osobowych.

$tnl. Umowa zostaje zawarta na czas trwania uczestnictwa w studiach
wydziale ... Uniwersy'tetu Medycznego irn. Flarola Marcinkowskiego

2. Umowa niniejsza wygasa przed zakoriczenienr nauki:
uruchom

2) z dniem skreslenia Sluchacza z listy sluchac,zy z powodu niewyrvi4zr
wynikaiEcych z niniejszej umowy oraz Regulaminu Studi6w podyp

1) w przypadku odst4pienia przez Uniwers.ttet od
studi6w podyplomowych,

ochron ie
2018r. o ,

danych
ochronie

Poznan iu.

nia danej edycji

sig z zobor,viEzan
owych,

3) z dniem otrzymania przez Uniwersltet pisemnej rezygnacji S

l.
2.

$ 121

Zmiana postanowien niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod
w sprawach nieuregulowanych niniejsz4 umowE maiq zastosowanie
Kodeksu cyrvilnego.

nle'waznoscl.
Ustawv oraz

3' Umowa zostala sporz4dzona w trzech egzemprarzach, po jednym dla j ze Stron.

dnia.. ... . .. ..podpis

Sluchacz

dnia. . ... ... . .podpis dnia..

Kwestor

Pla

Sporz4dzila:

str. 4



Zalqcznik nr

Zatqcznik nr
uMowA NR.../....

O SwTIuCZENIE USI,I]G EDUKACYJNYCH w ZAKRESIE

do uchwaly nr Lt82/2018

(umow,a dwustronna)

CZESTNICTWA
W STUDIACH PODYI'LOMOWYCH

Zawarta pomigdzy:

Uniwersytetern
ul. Fredry 10,

Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Pozna
6l-701 Poznari, NIP: 777-Cl0-03-104, zwanym dal ,rUnilversytetem".

reprezentowanym pr zezi
Rektora - prof. dr hab. Andrzeja Tykarskiego,
przy kontrasygnacie finansowej Kwestora - mgr Barbary tr akomiak
a

Pani4/Panem*:
Nazrvisko:
Imig:
adres zam.:
legitymuj 4cqllegitymuj 4cym 

x sig dokumentem tozsamoSci : seria: . . . n
p o dajqcql po daj Ecym 

* do korespond.encj i adres :

nieprowadz4cq/nieprow adz1cy m dzialalnoSci g;ospodarczej prowad:l4cym
dzialalnoSi gospodarczE* pod firmq. . . . . .., adres gl6wnego iejsca rruykon)zwania
dzialalnoSci. . . adres do dorgczefl. . ., NIP:. . ., REGON:. . .

zw anql zwanym* dalej,,Sluchaczern".

Przedmiotem niniejszej umowy jerit okreslenie warunk6w odplatnosc za Swradczone przez
Uniwersytet uslugi edukacyjne w zakresie uczestnictwa Sluchacza w st podyplomo!\rych
....., pl'owadzonych na Wydziale ..., zgodnie z art. 99 ust. 1 pkt 5) oraz rt. 160a ustaw), z dnia
27 lipca 2005 - prawo o szkolnictrr,,ie wyzszym (tj. Dz.IJ. z 2017r.
zwanej dalej,,Ustaw4",

2\83 z poLt. zm.),

1. Uniwersl.tet oSwiadcza, Ze'.

1) prowadzi studia podyplomowe .,.,
2) spelnia wszelkie niezbgdne wilrunki do pr:owadzenia studi6w pod lomowych, o };torych

lnowa powyzej, w szczegolnc,Sci warunki kadrowe oraz material
3) organtzacjg i tok studi6w oraz prawa i obowi4zki Sluchacza o Regulamin Studiow

$1

$2

Podyplorno\\rych stanowi4cy zal1czntk,lo uchwaly nr 233lZ0l
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia29

2. lJczestnictwo w studiach podyplomo\\rych l<ohczy siE uzyskaniem S

studi6w poclyplomo!\rych.

$3
Sluchacz oSwiadcza, Ze znana jest mu treS6 Regulaminu Stud
Uniwersl4etu Medycznego im, Karr:la Marcintrlowskiego w poznaniu.

Senatu Uniwersytetu
istopada 2017r.

twa ukoriczenia

w Podyplomolvych

str. I
*niepotrzebne skreSli6



3) przestrzegania pralv Sluchacza, o kt6rych mowa w $ g

Podyplomowych Uniwersytetu Medyczneg,o im. Karola
2) Sluchacz zobowi4zuje sig do:

3) Terminowania uiszczania oplat za studia podyplomowe.

l. Sfuchacz studi6w podyplomowych
studiach podyplomowych w kwocie
l) w caloSci wymaganej kwoty: ...

albo
2) w ... ratach, odpowiednio:

a) ... rata - ... zt do dnia....
b) ... rata - ... zldo dnia... .

2. WysokoS6 optaty ustalona zostalazarzqdzeniem Rektora nr

1. Uczelnia pobiera oplaty dodatkowe za:

3) wpisowe* - w wysokoSci ...,
4) wznowienie studi6rv - w wysokoSci l00zl,
5) przedlulenie terminu zaliczania modul6w ksztalcenia - w

rozpoczgty m iesi4c przedluzenia.
Wpisowe*:
1) ustalone w wysokosci ponizej 20021 nie podlega zaliczeniu

podlega zwrotowi,

2. W przypadku nieterminowego wnoszenia cptat (decyduje data
bankowy Uniwersy,tetu) naliczone zostan4 odsetki ustawowe.

*niepotrzebne skreslii

$4
l) Uniwersytet zobowi4zuje sig do:

1 ) przeprow adzeni a zai Ei dydaktycznych prz<:z w ykwali fikowane do
2) zapewnienia bazy dydaktycznej do prawidlowej realizacji

podyplomowych,

Zalqcznik nr 2 uchwaty nr L82/2O78

Zalqcznik nr 2b ( dvuustronna )

osoby,
mu studiow

ust. I R laminu Studi6w
w Poznaniu.

studi6w

2-4 Re,gulaminu

l) Uczestniczenia w zajEciach dydaktycznych okredlonych
podyplomowych oraz uzyskania wymagan'/ch zaliczei i egzaminow.

2) Przestrzegania obowiEzk6w Sluchacza. o kt6rych mowa w $ g ur
Studi6w Podyplomowych im. Karola Marcinkowskiego w poznaniu,

$s
jest zobowi1zany wniesi optatg
... (slownie: ...) na rachunek bank

r ozpoczEty m i esi 4c przedluzen ia,
6) przedlu2enie terminu skladania pracy dl,plomowej - w wysok

r ozpoc,zQty m ies i4c przedtulenia,
7) przedluzenie terminu zdawania egzaminu koricowego - w wysol

2) ustalone w wysokosci co najmniej 2002r - podlega zaliczeniuw poczc
podlega zwrotowi w przypadku niepodjgcia studi6w podyplom
zrezygnowania z nich w pierwszym semestl"ze.

$7l. Uiszczenie oplaty w terminie warunkuje drlpuszczenie Sfuchacza
programowych zaj gciach.

$6

sprawie .. 
"

302l,,
w wysokoSci 4521.

50zl za kaldy

50zl za kazdy

50zl za kazdy

t czesnego i nie

czesnego, ale nie
wzglgdnie

uczestnictwa w

na rachunek

l) wydanie swiadectwa ukoficzenia studi6w podyplomowych - w wysok
2) wydanie duplikatu swiadectwa ukoficzenia r;tudi6w podyplomowych -

str. 2



Zalqcznik nr p Ao uchwaly nr L82120t8

Zalqcznik nr. db lurno*a dwustronna)
3. Niewniesienie oplaty po uplywie dodatkowego terminu wskazanego .{,, wezwaniu do zaplaty

skutkuje skreSleniem Sluchacza z listy. W przypadku dalszego nie[egulowania platnoSci
sprawa bgdzie kierowana na drogg postgpowania s4dowego.

$8
w caloSci w przypadku podjEcia decyfiji o nieuruchomieniuWniesiona oplata jest zwracana

edycji studi6w,

$e
1. W przypadku zaprzestania studiowania spo'rodowanego rezygnacja, ub skre5leniem z listy

sluchaczy studi6w podyplomouych, na wniosek Sluchacza jest rnrr oplata za
studia w czESci juZzaplaconej, a dotycz4cej czasu studi6w p 4cego po zaprzestaniu

ktorym zaprzestanie
trqcana jest oplata

2. W przypadku, gdy podstaw1 zuprzestania studiowania jest rezy ja Sluchacza,'za datg
rezygnacji uwaZa sig datg otrzymania od Sluchacza pisemnego
rezygnacji.

oSwiadczenia o jego

studiowania, poczynaj4c od nastgpnego miesiEca po miesi4cu,
studiowania mialo miejsce. Z wyliczonej kwoty zwrotu
administracyjna w wysokoSci 3%.

$10
1. Uniwersytet, spelniajEc w procesie prowadzenia studi6w podypl

wynikaj4ce z przepisow o och:'onie dany,th osobowych naklada
obowi4zek pisemnego powiadaniania IJniwersltetu o zmianie .je
zawafiych w niniejszej r,rmowie. Skutki zaniechania dopelnienia te

wych wyrrragania
Siuchacza studiow

danych osobowych,

Marcinkowskiego w

informacji, e-mail:

lecz ne w celu udziatu w

ust. 1 pkt

kres 50 lat ($ 4.2
16 wrzeSnia 2Ct76r. w

16 wrzeSnia 2()16r. w

rostowania, usrmigcia,
do cofnigciazgody w

zautontatvzowane

i2 przetwarzanie jego
. o ochronie danych

obowiEzku o|>ciqlac
bEd4 Stuchacza.

2. Klauzula informacyj na:
1) Administratorem danych jest Uniwersyl.et Medyczny im. Karol

Poznaniu, ui. Fredry 10,61-7()1 Poznair.
2) Administrator danych wyznitczyl administratora bezpi

abi.ump.edu.pl.
3) Dane osobowe przetwarzane s4 w celu re.kutacji kandydat6w na ia oraz prowzrdzenia

procesu ksztalcenia.
4) Podanie Uczelni danych osotrowych.jest dobrowolne,

rekrutacji.
5) Podane dane bgdq przetwaruane na poclstawie art. 6

ogolnego rozporzzydzenia o ochronie danych.
z trelci4

6) Dane kandydat6w przyjgtych na studia bgd4 przetwatzane w celu
procesu ksztalcenia na studiach i p,rzechowywane ptzez
Rozporz4dzenia lt4inistra Nar:ki Szkolrrictwa WyZszego z dnia

izacji prowadzenia

sprawie dokumentacji przrebiegu studi6w). Kopie rlo
nieprzyjgtych na pierwszy ro[< studi6w bgd4 przechowywane

w kandydatow
6 miesigcy ($ 19.2

Rozporz4dzenra Ministra Nar.rki i Szkolrrictwa WyZszego z dnia
sprawie dokumentacji przebiegu studiow).

7'S Kazda osoba ma prawo dostqrpu do tr:eSci swoich danych i ich
ograniczenia przetwarzania, prawo do pr:zenoszenia danych, pra

danych osobowych narusza przepisy og6lnego rozporz4dzen

*niepotrzebne skreSli6

dowolnym momencie bez wptywu na zgodnoSd z prawem przetw la.
8) W oparciu o przechowywane dane osobowe nie s4 podej

decyzje.
9) Ka'lda osoba ma prawo wnie,sienia skargi do GIODO gdy
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Zalqcznik nr 2

Zalqcznik nr 2b (

oraz ustawy z dnia l0 maja

s1l
1. umowa zostaje zawarta na czas trwania ucz,e stnictwa w studiach

wydziale .., Uniwersytetu Medycznego im. F.arola Marcinkowskiego
2. Umowa niniejsza wygasa przed zakoriczeniem nauki:

1) w przypadk, odst4pienia przez rJniwers'ytet od zamiaru uruchom
studi6w podyplom owych,

2) z dniem skreslenia Sluchacza z listy sluchaczy z powodu n
wynikaj4cych z niniejszej umowy oraz Re6lulaminu Studi6w podyp

3) z dniem otrzymania przez Uniwersytet pisemnej rezygnacji Sluchac

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
danych osobowych.

uchwaty nr 78212018

mowa dwustronna)
2018r. o ochronie

Poznaniu.

ia danej edycji

sig z zobowi4zali
owych,

nlewaznoscl.
sy Ustawy oraz

l.
2.

s 121

Zmiana postanowieri niniejszej Umowy wymaga fbrmy pisemnej pod
w sprawach nieuregulowanych niniejszE Umowq rnai4 zastosowanie
Kodeksu cywilnego.

3. Umowa zostala sporzqdzona w dw6ch egzem;tlarzach, po jednym dla ej ze Stron.

dnia.. ........podpis

Sluchacz

dnia... .. . ....podpis

Kwestor

Sporz4dzila:

tniepotrzebne skreslii
str. 4

dnia.. ......,.podpis

Rektor


