
Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 15 Rektora UMK z dnia 12 lutego 2019 r. 
 

 

 

__________________________      Toruń, dn.:_________ 

__________________________ 

__________________________ 

(imię, nazwisko, stanowisko, PESEL) 

 

 

 

ZGODA* 

na przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej 

 

**W związku z moimi wyjazdami zagranicznymi wyrażam zgodę Uniwersytetowi Mikołaja 

Kopernika w Toruniu (ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń) na przekazywanie moich danych 

osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych w zakresie niezbędnym do 

realizacji celów związanych z wyjazdem lub mojej współpracy zagranicznej.  

Będąc świadom, że zakres przekazywanych danych może być różny w zależności od destynacji 

udzielam zgody ogólnej i bezterminowej (do chwili jej wycofania, bądź ustania stosunku 

prawnego łączącego mnie z Uniwersytetem), co oznacza, że nie jest wymagane udzielanie 

przeze mnie zgody dla każdego z wyjazdów z osobna. 

 
 
 

        __________________________ 

        (podpis) 
 
**Za państwo trzecie uważa się państwo nienależące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w których nie 
obowiązuje Rozporządzenie 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. 
Organizacja międzynarodowa oznacza organizację i organy jej podlegające działające na podstawie prawa 
międzynarodowego publicznego lub inny organ powołany w drodze umowy między co najmniej dwoma 
państwami lub na podstawie takiej umowy. 
 
*Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją wyjazdu zagranicznego lub współpracy 
zagranicznej w oparciu o powyższą zgodę. Brak jej wyrażenia uniemożliwi realizację celu co może skutkować 
uniemożliwieniem Panu/Pani wyjazdu lub współpracy zagranicznej. Zgoda jest dobrowolna i może być wycofana 
w każdym czasie.  
          

English version 



 

__________________________     Toruń, dated _________ 

__________________________ 

__________________________ 

(first name, last name, position, PESEL) 

 

 

 

 

 

CONSENT* 
for the transfer of personal data to a third country or an international organization 

 

**In connection with my foreign trips, I give my consent to the Nicolaus Copernicus University 

in Toruń (Gagarina 11, 87-100 Toruń) for the transfer of my personal data to third countries 

or international organizations to the extent necessary to achieve my travel goals or foreign 

cooperation. 

Being aware that the scope of the data transferred may vary depending on the destination, I 

give general and unlimited duration consent (until it is withdrawn or the legal relationship 

between me and the University ends), which means that it is not required to have my consent 

with regard to each of my trips. 

 

        __________________________ 

        (signature) 

**A third country is a state that does not belong the European Economic Area, a state in which Regulation (EU) 
2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with 
regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 
/ EC does not apply. 
An international organization means an organization and its subordinate bodies governed by public international 
law or another body established by agreement between at least two countries or under such an agreement.  
 
* Your personal data will be processed in connection with the implementation of a foreign trip or foreign 
cooperation subject to the above consent. The absence of your consent will make it impossible to achieve the 
goal which may result in your being prevented from making a foreign trip or undertaking foreign cooperation. 
The consent is voluntary and may be withdrawn at any time. 

 


