…………………………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko
- kandydata/- ki na Studia Doktoranckie w latach 2018-2022
1.

podanie skierowane do dyrektora instytutu o przyjęcie na studia doktoranckie

2.

życiorys (CV)

3.
4.
5.

dyplom ukończenia studiów wyższych lub zaświadczenie z uczelni o wyznaczonym terminie
obrony pracy magisterskiej
suplement do dyplomu
wyciąg ocen z indeksu (wraz ze średnią), poświadczony przez właściwy Dziekanat - oryginał pracy
magisterskiej do wglądu dla Komisji Rekrutacyjnej podczas rozmowy kwalifikacyjnej

6.

informację o stypendiach naukowych

7.

posiadane certyfikaty znajomości języków obcych nowożytnych

8.

opinię dotychczasowego opiekuna naukowego lub pracodawcy

9.

propozycję tematyki badawczej wybranej z listy tematów badawczych

10.

kwestionariusz osobowy, 2 fotografie legitymacyjne

11.

wniosek o przyznanie stypendium jeżeli kandydat się o nie ubiega

12.

wniosek o wydanie legitymacji doktoranta

13.

kandydat może dołączyć inne dokumenty, które według niego mogą mieć znaczenie w procesie
rekrutacji

14.

w przypadku obcokrajowców, jeśli nie ukończyli studiów magisterskich w Polsce dokumenty
zgodne z odrębnymi przepisami

15.

posiadaczy ważnej Karty Polaka obowiązują te same zasady, co obywateli polskich
Inne dokumenty:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Adres do korespondencji:
adres: …………………………………………………………………………………………….
email: …………………………………………………………………………………………….
Przyjmuje do wiadomości, że:
a) Powyższe dane będą przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia rekrutacji na stacjonarne Studia
Doktoranckie.
b) Podanie w/w danych osobowych jest niezbędne do udziału w w/w rekrutacji.
c) Niepodanie tych danych będzie skutkować odrzuceniem zgłoszenia konkursowego.
d) Potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych na potrzeby
rekrutacji.

………………………………….
podpis osoby składającej dokumenty

Telefon kontaktowy (podawany dobrowolnie):
telefon: …………………………………………………………………………………………..
Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego numeru telefonu w celach kontaktu ze mną w sprawach
dotyczących niniejszego konkursu. Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo wycofać niniejszą zgodę
w każdej chwili, lecz nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem wykorzystania tych danych
osobowych przez Instytut przed jej odwołaniem, w celach określonych niniejszą zgodą.
………………………………….
podpis osoby składającej dokumenty

Lublin, dnia ……………… 2018 roku

………………………………….
podpis osoby przyjmującej

KLAUZULA INFORMACYJNA
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk dochowuje szczególnej
staranności przy przetwarzaniu danych osobowych i wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby
zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzykom naruszenia praw i wolności osób fizycznych
wynikającym z zakresu, charakteru, kontekstu i celów przetwarzania danych.
W celu wypełnienia obowiązku określonego w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z 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 osobowych), Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej
Akademii Nauk informuje, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia rekrutacji na
stacjonarne Studia Doktoranckie jest Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii
Nauk, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, www.ipan.lublin.pl.
2. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 169 w związku z art. 196 ust.2 ustawy z dnia 27
lipca 2005 roku o szkolnictwie wyższym oraz na podstawie Uchwały Rady Naukowej z dnia 27 kwietnia 2018
roku dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie w Instytucie Agrofizyki im. B.
Dobrzańskiego PAN w Lublinie.
3. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Krzysztof Kajdrowicz e-mail: k.kajdrowicz@ipan.lublin.pl
4. Kategoria odbiorców danych: podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa, Rada Naukowa, podmioty
przetwarzające dane osobowe na wyraźne polecenie Instytutu np.: obsługa informatyczna systemów
wykorzystywanych przez Instytut itp.
5. Przekazywanie danych do państw trzecich: Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa.
6. Planowany termin usunięcia danych: pół roku od zakończenia rekrutacji na stacjonarne Studia Doktoranckie.
7. Osoby, których dotyczą dane osobowe na zasadach określonych w przepisach prawa mają prawo dostępu do
treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody; Wnioski w sprawie realizacji
powyższych praw prosimy kierować na adres administratora danych. Wyjaśnienie niniejszych praw
zamieszczone jest w pkt V.
8. Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych
osobowych przez Administratora narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. Administrator nie dokonuje profilowania w trakcie przetwarzania danych.
I. Prawa osób, których dotyczą dane osobowe
W zakresie przetwarzania danych osobowych każda osoba posiada następujące prawa:






dostępu do treści swoich danych na podstawie art. 15 RODO – korzystając z tego prawa mają Państwo
możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,
prawo ich sprostowania na podstawie art. 16 RODO – korzystając z tego prawa mogą Państwo zgłosić do
Administratora konieczność poprawienia nieprawidłowych danych lub uzupełnić niekompletne dane,
prawo do usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO - korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć
wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych.
Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z
wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w
interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi. Jeżeli rządanie
usunięcia danych będzie dotyczyło danych przetwarzanych do celów archiwalnych w interesie publicznym, do
celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych – Administrator może odmówić jego
realizacji, jeżeli takie rządanie, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania;
prawo do ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18. RODO- korzystając z tego prawa mogą Państwo
złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowości przetwarzanych
danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać. Odblokowanie
przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania.






prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO– ma zastosowanie jedynie w przypadkach jeżeli
dane są przetwarzane na podstawie zgody i w sposób zautomatyzowany.
prawo wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO – korzystając z tego prawa mogą Państwo w
dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeżeli są one przetwarzane na
podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f. RODO (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny). Po przyjęciu
wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej
sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych
sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do
przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i
wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie na podstawie art. 7 ust. 3 RODO – jeżeli przetwarzanie
danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody można ją w dowolnym momencie wycofać,
jednakże nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonał Administrator
przed jej cofnięciem.

