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- Koszt kursów ogólnych 60h w semestrze 120h/rocznie (2 razy w tygodniu po dwie 45minutowe 
godziny lekcyjne) to 960zł za semestr (1920zł za cały rok) 
- Koszt kursu prawniczego, przygotowującego do egzaminu TOLES 144h rocznie to 2304zł za rok 
Minimalna liczba uczestników dla utworzenia grupy 10osób, maksymalna 15osób. 
 

 

.................., dn. ...................... 
(miejscowość)                     (data 

Niniejszym potwierdzam że jestem osobą pełnoletnią i chcę uczestniczyć w powyższym kursie  

językowym organizowanym przez Studium Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego.  

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: adresu email i nr tel., w celu 

ponownego kontaktu w sprawach związanych z kursem językowym 

 

 

                            Podpis uczestnika  

Zgłoszenie  

na kurs * 

RODZAJ I POZIOMY 

Dla 

doktorantów i 

pracowników 

UŁ* 

 

Prawniczy 
TOLES* 

 

STARTER-A1*  

A2-B1*  

B1-B2*  

C1-C2*  

Właściwe zaznaczyć 

 Imię i nazwisko  

Adres e-mail  

Numer telefonu  

Preferowany sposób nauki *          stacjonarny                 zdalny 

Wybrany język *          angielski                      …..……… 
                                 (inne- prosimy wspisać) 

Jestem zainteresowana/y po kursie 

przystąpieniem do  egzaminu telc * 
         TAK                             NIE 
          POZIOM…..… 
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Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych uczestników egzaminów Telc 

 
Zgodnie z art. 26 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; Dz. U. UE. L. 2016.119.1) – „RODO” informujemy o tym, że  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

UŁ z siedzibą na ul. Narutowicza 68; 90-136 Łódź; 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którymi można skontaktować się: 

1) poprzez e-mail: iod@uni.lodz.pl  

3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu organizacji i  przeprowadzenia 

kursu języka obcego 

4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie: 

1) art. 6 ust. 1 lit a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich 

danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów) – w zakresie danych 

kontaktowych (adresu e-mail, nr telefonu, adresu pocztowego) uczestników, a także zgody 

opiekunów prawnych w przypadku gdy uczestnikami są osoby niepełnoletnie; 

2) art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną 

jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane 

dotyczą, przed zawarciem umowy) – w związku z umowami zawartymi z uczestnikami; 

3) art. 6 ust. 1 lit f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z 

wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub 

podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych 

osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem) – w zakresie 

dochodzenia ewentualnych roszczeń; 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym 

mowa w ust. 3.  

6. Dane osobowe uczestników kursu językowego nie będą udostępniane innym podmiotom, za 

wyjątkiem podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów, którym 

Administrator powierzył przetwarzanie danych na podstawie zawartych umów. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: 

1) dostępu do swoich danych osobowych, 

2) ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

3) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – jeżeli dotyczy, 

4) przenoszenia danych osobowych na warunkach określonych w przepisach prawa, 

5) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano przed cofnięciem zgody 

6) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2. 

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi realizację wskazanych celów 

przetwarzania. 

 


