
 

Udzielanie informacjio studentach i absolwentach Politechniki Gdaoskiej stronom trzecim 

 

Zgodnie z RozporządzeniemParlamentu 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 Politechnika Gdaoska nie może udzielad informacji o studentach i absolwentach na 

wniosek zainteresowanych podmiotów.  

 

Politechnika Gdaoska udziela informacji na temat przebiegu i zakooczeniastudiów wyłącznie swoim 

studentom i absolwentom, zachowując przy tym prawo do weryfikacji tożsamości osoby, która o 

takie informacje występuje.  

Politechnika Gdaoska może także udzielid informacji na temat przebiegu i zakooczenia studiów innym 

podmiotom, jeżeli zostały one wskazane przez studenta lub absolwenta jako upoważnione do 

otrzymania takich informacji.  

 

Odpowiedniazgodamoże zostad udzielona  przez studenta lub absolwenta osobiście na Uczelni (w 

dziekanacie danego Wydziału), listownie przez wysłanie podpisanego wniosku na adres: Politechnika 

Gdaoska, ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdaosk, przez Internet za pomocą platformy ePUAP, 

mailem (zgodamusi byd podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym) na adres danego 

dziekanatu lub za pomocą korespondencji w uczelnianym systemie Moja PG (zgodanie wymaga 

bezpiecznego podpisu elektronicznego) na adres danego dziekanatu. Usługa udzielenia informacji jest 

bezpłatna.  

 

Dokumenty przeznaczone do obrotu prawnego z zagranicą są uwierzytelniane na wniosek 

zainteresowanego absolwenta Uczelni w Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (zgodnie z art. 2 

ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 2017 o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej). Od 1 lutego 

2018 r. dyrektor NAWA uwierzytelnia następujące dokumenty:  

- dyplomy ukooczenia studiów wraz z suplementami, odpisy tych dokumentów oraz ich odpisy w 

języku obcym,  

- świadectwa ukooczenia studiów podyplomowych,  

- duplikaty dokumentów, o których mowa powyżej, zaświadczenia o ukooczeniu studiów.  

Uwierzytelniane są tylko dokumenty związane z ukooczonymi studiami. NAWA nie posiada danych o 

przebiegu studiów danej osoby. Więcej informacji można znaleźd na stronie internetowej NAWA.  

 

Formularz zgody w załączeniu 

 

 

 

 

 

 

 



Providing information on students and graduates of Gdaosk University of Technology to third parties 

 

Pursuant to the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 

2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the 

free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (the General Data Protection 

Regulation) Gdaosk University of Technology is not authorized to provide information about students 

and graduates at the request of third parties.  

 

Gdaosk University of Technology may provide information on the course and completion of studies 

only to its students and graduates concerned, while retaining the right to verify the identity of the 

person who requests such information.  

 

Gdaosk University of Technology may also provide information on the course and completion of 

studies to other entities, but only if they have been indicated by the student or graduate concerned 

as eligible to receive such information.  

 

A consent for Gdaosk University of Technology to provide the specified scope of information to the 

indicated third parties may be submitted by a student or a graduate in person at the University (at 

the dean’ office of the appropriate Faculty) or by sending a signed request by post to the following 

address: Politechnika Gdaoska, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdaosk, via the Internet – using the 

ePUAP platform, or by email (in the latter case the request must be signed with a secure electronic 

signature) to the address of the appropriate dean’s office, or via the University’s system MojaPG  (in 

which case the request does not require a secure electronic signature) to the address of the 

appropriate dean’s office. The information is provided free of charge.  

 

Documents to be used in international legal transactions are authenticated at the request of the 

graduate concerned by the Polish National Agency for Academic Exchange (NAWA)—pursuant to 

Article 2(3)(5) of the Act of 7 July 2017 on the Polish National Agency for Academic Exchange. 

Starting from February 1, 2018, the NAWA Director authenticates the following documents:  

- diplomas of graduation with supplements, as well as copies of such documents in Polish and in 

a foreign language; 

- certificates of completion of post-graduate programs; 

- duplicate documents referred to above; certificates of graduation.  

Authenticated can only be documents related to completed programs. NAWA does not have any 

information on student’s records. For more information, please visit the NAWA website.  

 

Attached please find a template consent form. 

 


