ZASADY UCZESTNICTWA W UROCZYSTOŚCIACH ABSOLUTORYJNYCH 2022
NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU
I. WARUNKI UCZESTNICTWA W UROCZYSTOŚCIACH
1. W uroczystościach mogą wziąć udział zainteresowani studenci studiów II stopnia (studiów
stacjonarnych i niestacjonarnych), którzy kończą studia w roku 2022.
2. Aby wziąć udział w uroczystości należy zarejestrować swoje zgłoszenie za pomocą strony:
www.absolutorium.ue.poznan.pl przestrzegając terminów zapisów oraz uiszczając opłatę
absolutoryjną.
a. Opłatę za uroczystość należy uiścić za pomocą e-płatności (BlueMedia) dostępnej
na stronie www.absolutorium.ue.poznan.pl w panelu studenta.
Uwaga: Nie należy korzystać z numeru konta bankowego przypisanego do każdego
studenta w e-bos.
b. W panelu administracyjnym należy wybrać opcję – Opłać absolutorium.
3. Koszt uczestnictwa wynosi 150 zł. Uiszczając opłatę absolutoryjną każdy student
jednocześnie wyraża zgodę na warunki zawarte w dokumencie - ZASADY UCZESTNICTWA
W UROCZYSTOŚCIACH ABSOLUTORYJNYCH 2022 UEP.
II. TERMINY UROCZYSTOŚCI
Studia
studia w zakresie rachunkowości i
finansów przedsiębiorstw
studia w zakresie zarządzania
(uroczystość w języku polskim i
angielskim)
studia w zakresie ekonomii
studia w zakresie finansów i rynków
finansowych
studia w zakresie informatyki i analiz
ekonomicznych

Termin i miejsce uroczystości
16.07.2022 (sobota)
Sala Ziemi, Międzynarodowe
Targi Poznańskie
16.07.2022 (sobota)
Sala Ziemi, Międzynarodowe
Targi Poznańskie

Godzina
godz. 9.00

17.07.2022 (niedziela)
Sala Ziemi, Międzynarodowe
Targi Poznańskie

godz. 9.00

17.07.2022 (niedziela)
Sala Ziemi, Międzynarodowe
Targi Poznańskie

godz. 14.00

godz. 14.00

studia w zakresie gospodarki
międzynarodowej
studia w zakresie nauk o jakości
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(uroczystość w języku polskim i
angielskim)

III. REZYGNACJA
W wyjątkowych sytuacjach można zrezygnować z udziału w uroczystości na podstawie
dostarczenia do Działu Marketingu (pokój 234A, budynek główny) wniosku pisemnego
o zwrot wpłaty absolutoryjnej zawierający informacje:


dane osobowe studenta (imię, nazwisko, numer albumu, kierunek, specjalność,
kontakt: numer telefonu lub adres mailowy, numer rachunku bankowego)



załącznik – potwierdzenie przelewu.

Zwrot wpłaty nastąpi w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku na wybrany numer
rachunku bankowego.
IV. RODO
Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu z siedzibą
w Poznaniu (61-875), przy al. Niepodległości 10, z którym można skontaktować się pod
adresem e-mail rodo@ue.poznan.pl.
Twoje dane osobowe będę przetwarzane przez UEP w związku z Twoim uczestnictwem
w uroczystościach absolutoryjnych 2022 UEP w szczególności w celu:
§ wykonania działań niezbędnych do prawidłowej organizacji wydarzenia, m.in. na
potrzeby sporządzenia listy uczestników, utrzymania kontaktu z uczestnikami
w sprawach organizacyjnych) (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
§ udokumentowania działalności UEP oraz informowania o wydarzeniu
w materiałach promocyjnych i serwisie internetowym UEP poprzez utrwalanie
wizerunku uczestników w postaci zdjęć oraz nagrań audiowizualnych (art. 6 ust. 1 lit.
f RODO).
W związku z przetwarzaniem przez UEP Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo
dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia
oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W każdym momencie możesz również
złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności
zamieszczonej w serwisie internetowym UEP.
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