REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ KLUBU ABSOLVENTŮ
A PŘÁTEL UNIVERZITY PARDUBICE
“Člověk je společenský tvor a byl zrozen pro společenství.“
(HOMO)SOCIALE ANIMAL ET IN COMMUNE GENITUS MUNDUM
Seneca (Be. VII, 1, 7)
Vážená paní, vážený pane,
těší nás, že jste se rozhodl/a být ve spojení s Vaší vysokou školou.
Dovolujeme si Vás požádat o vyplnění formuláře, který nám poslouží pro další komunikaci
s Vámi a obratem Vás budeme informovat o dalších aktivitách.
Titul: ……………………. Jméno: ………………………………………………………….
Příjmení: ………………………………………………………………………………………..
Příjmení při dokončení studia (pokud se změnilo): */ ………………………………………….
Fakulta: */………………………………………………………………………………………..
Rok absolvování: */………………………………………………………………………………
Kontaktní adresa: ………………………………………………………………………………..
PSČ: ………………….
Obec: ……………………………………………………………..
Země (pokud jiná než ČR): ………………………………………………………………………
Povolání: ………………………………………………………………………………………….
Název organizace, ve které pracujete: …………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..
Kontaktní telefon: …………………………………………………………………………………
Kontaktní fax: ……………………………………………………………………………………..
E-mail: ……………………………………………………………………………………………..
Webové stránky (pokud máte): ……………………………………………………………………
______________________________________________________________________________*/pokud jste
absolvent/kou VŠCHT či Univerzity Pardubice
Přihlášku zašlete na adresu:
Univerzita Pardubice, Kancelář rektora, Studentská 95, 532 10 Pardubice.
Informace tamtéž;
tel.: 466 036 555, e-mail: alumni@upce.cz , promotion@upce.cz
Prosíme Vás, zda byste na tomto místě uvedl/a formy spolupráce s univerzitou, které byste nejvíce ocenil/a:
-

všechny
zasílání univerzitního časopisu
příspěvek do univerzitního časopisu
účast na odborných přednáškách
prezentace vlastní odborné přednášky
účast na významných akademických slavnostech a akcích UPa
(např. udělování dr.h.c. apod.)
nabídka pracovní příležitosti absolventům UPa ve Vaší společnosti
společné odborné projekty, zakázky
nabídka stáže, odborné akce, exkurze studentů UPa na Vašem pracovišti
zájem o odborné publikace vydávané univerzitou
absolventské srazy
upomínkové předměty univerzity
vzájemná komunikace mezi členy klubu – kontakty prostřednictvím členské databáze
přímá finanční podpora univerzity – dary
sponzoring
Vaše reklama a prezentace produktů a služeb Vaší společnosti na univerzitě
jiné formy spolupráce – jaké

Místo: ………………………………
Datum: ……………………….

Podpis: ………………………………………………….

Vyplněním tohoto formuláře se dobrovolně registruji v databázi Klubu absolventů a přátel UPa a souhlasím
s využitím uvedených osobních údajů pro interní účely správce dat Univerzity Pardubice, a to pro účely úzce
související s výše uvedenými činnostmi. Správce dat (UPa) smí poskytnout uvedená osobní data bez písemného
souhlasu subjektu uvedeného v databázi jedině dalšímu subjektu této databáze, nesmí je však bez písemného
souhlasu poskytnout externímu subjektu. Tyto zásady je povinen ze zákona dodržet i případný smluvně pověřený
technický zpracovatel dat (agentura).
Vítejte v Klubu absolventů a přátel Univerzity Pardubice.
……………………………………………………………………………………………………
www.upce.cz

