
 

 

 

 

Wykłady dla uczniów klas maturalnych 
 

ZAPROSZENIE 
 

Szanowni Państwo, 
mamy zaszczyt zaprosić uczniów klas maturalnych Państwa szkoły 

do wzięcia udziału w bezpłatnych WYKŁADACH 
organizowanych przez Uczelnię Techniczno-Handlową im. Heleny Chodkowskiej  

w ramach projektu „Bezpiecznie jest wiedzieć z UTH”. 

 
Tematy do wyboru: 

• „Jesteś (nie)legalny w sieci? Prawo autorskie a Internet” 

• „Bullying Ciebie nie dotyczy?” 

• „Gdzie się kończy wolność słowa” 

prowadząca – mgr Aldona Ploch 

• „Pokochać stres” 

• „Jak się uczyć, żeby się nauczyć?” 

prowadząca – dr Magdalena Ścigała 

• „Nowoczesne metody diagnostyki pojazdów – czyli co tak naprawdę potrafi Twój samochód?” 

prowadzący – dr inż. Piotr Wróblewski 

• „Wirtualne Centrum Logistyczne - praca logistyka od kuchni” 

• „Transport intermodalny - przyszłość zielonych łańcuchów dostaw” 

• „45 minut z trzema logistykami. Logistyka Wojskowa. Logistyka Cywilna. Logistyka przyszłości” 

prowadzący – dr inż. Andrzej Wojciechowski 

• „Logistyka - praca z pasją” 

prowadzący – dr inż. Mirosław Zielony 

• „Zbrodnia i kara – różnice w badaniu przestępstw” 

prowadzący – dr Mirosław Bednarski 

• „Jak złapać przestępcę? Czyli technik kryminalistyki na tropie” 

• „Cała prawda o kłamstwie – czyli czy można oszukać wariograf” 

prowadzący – mgr Piotr Sukiennik 

 
Serdecznie zapraszamy! 

 
 
Projekt „Bezpiecznie jest wiedzieć z UTH” jest realizowany w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą Społeczna Odpowiedzialność Nauki. 



 

 

 

 

Wykłady dla uczniów klas maturalnych 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

W celu zgłoszenia klasy do udziału w WYKŁADACH, zorganizowanych przez Uczelnię Techniczno-Handlową im. Heleny 
Chodkowskiej, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie skanu mailem na: 
rekrutacja@uth.edu.pl. Dziękujemy! 
 

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej ………………………..……………………………………………….……………………………………… 

Stanowisko ……….………..…………………………………….……………………………………………………………………………………………………… 

Nazwa szkoły …………………………………………………….………………………………………………….……………………………………..…………… 

Ulica …………………………………………………………………………………………………………..……… Nr …………….………………………..……….. 

Miejscowość ………………………………………………………………………………………………….… Kod …………………………….………………… 

Tel. ……………………………………………..………………… Adres e-mail ………………………………………….………………………………………… 

 

Temat wykładów ……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Data …………………………………………….…………..………………… Godzina ……………………………………………………………………….……. 

Ilość klas ………………………. Liczebność każdej klasy ……………….……….………….…………………. Nr sali …………………...…….….. 

Spotkanie przedstawiciela Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej z Dyrektorem szkoły (prosimy 
o określenie godziny spotkania) ………………………………………………..………………………………………………………………………………. 

 

      ………………………..…………………………………. 

             data i czytelny podpis 

 
 

Wysyłając formularz wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych wyżej (imię i nazwisko 
zgłaszającego) oraz akceptujecie regulamin realizacji projektu „Bezpiecznie jest wiedzieć z UTH”. W każdym 
momencie możecie Państwo wycofać zgodę. 
 

UWAGA! 
Udział w wykładach jest BEZPŁATNY. 
 
Kontakt: 
Biuro Rekrutacji 
tel. (22) 262 88 88 
e-mail: rekrutacja@uth.edu.pl 
 

mailto:rekrutacja@uth.edu.pl
mailto:rekrutacja@uth.edu.pl


 

 

 

 

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie  ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 

02-231 Warszawa, ul. Jutrzenki 135. 

2. Podane przez Panią/Pana dane osobowe  - dane osoby zgłaszającej (w postaci imienia, nazwiska, służbowego 

adresu e-mail oraz numeru telefonu podanego w formularzu przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) 

RODO – zgoda. W tym przypadku przysługuje Pani/Panu prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. 

3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów 

upoważnionych przez przepisy prawa lub na podstawie zawartych umów. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji warsztatów oraz czas 

koniecznej archiwizacji. 

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz 

wniesienia sprzeciwu. 

6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do organizacji udziału 

w warsztatach.  

7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą przekazywane do państw 

trzecich. 

 

Podczas udziału w warsztatach będą wykonywane fotografie w celu udokumentowania realizacji projektu 
„Bezpiecznie jest wiedzieć z UTH”.  

 
 


