Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 78 Rektora UJ z 1 października 2019 r.
Właściwa komisja Towarzystwa Doktorantów UJ

□ PRZYZNAŁA ……………………………..…. miejsce/a w Domu Doktoranta
w okresie od ………….………..…… do ………….………..……

□ ODMÓWIŁA przyznania miejsca w Domu Doktoranta
Dane osobowe zweryfikowane na podstawie: paszportu / dowodu osobistego ………………………..……………………..
Status doktoranta zweryfikowany na podstawie: zaświadczenia / legitymacji doktoranta.
(podpis osoby uprawnionej)

Kraków, dnia ……… 20 ….... r.
Formularz należy wypełnić czytelnie, WIELKIMI LITERAMI.

imię i nazwisko ...........................................................................................................................................................
adres stałego zamieszkania, w tym kraj ......................................................................................................................
ulica, numer domu/mieszkania .........................................................................................................................
kod pocztowy, miejscowość ..............................................................................................................................
PESEL (jeżeli został nadany) ......................................................................................................................................
data urodzenia ………………….. miejsce urodzenia ................................................................................................
numer legitymacji doktoranta ...................................... data ważności legitymacji ....................................................
seria i numer paszportu (dotyczy cudzoziemców) ......................................................................................................
data ważności paszportu ................................................ kraj wydania paszportu .......................................................
adres e-mail (czytelnie) ...............................................................................................................................................
numer telefonu ............................................................................................................................................................
płeć:

kobieta

mężczyzna

W dniu składania wniosku jestem osobą pełnoletnią: TAK

NIE

WNIOSEK
o przyznanie miejsca w Domu Doktoranta
Ja, ……………………………..………………… doktorant ................................................................................................
(imię i nazwisko)

(szkoła wyższa, szkoła doktorska)

............................................................................................... proszę o przyznanie miejsca w Domu Doktoranta
(szkoła wyższa, szkoła doktorska)

w roku akademickim: 20............. / 20.............. na okres: od ………………… do …………………

.............................................................
(czytelny podpis wnioskodawcy)
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Informuję, że w poprzednich latach:
Byłem/am wpisany/a na listę studentów / doktorantów UJ:
TAK

NIE

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu 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, dalej
„RODO”) Uniwersytet Jagielloński informuje, że:
Administratorem
Pani/Pana
danych
osobowych
jest
Uniwersytet
Jagielloński,
ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ.
2. W
Uniwersytecie
Jagiellońskim
został
wyznaczony
Inspektor
Ochrony
Danych,
ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, pokój nr 5. Kontakt z Inspektorem zapewniony jest przez
e-mail iod@uj.edu.pl lub pod numerem telefonu 12 663 12 25/10 75 – w dniach od poniedziałku do piątku,
w godzinach od 8.00 do 15.00.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu:
a) podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, czyli rozpatrzenia wniosku
o przyznanie Pani/Panu miejsca w Domu Doktoranta,
b) w razie przyznania i skorzystania z miejsca w Domu Doktoranta – w celu wykonania umowy, której
przedmiotem jest korzystanie z miejsca w Domu Doktoranta.
4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem rozpatrzenia wniosku,
a w przypadku uzyskania przez Panią/Pana miejsca w Domu Doktoranta jest warunkiem realizacji umowy,
o której mowa w pkt 3 lit. b powyżej.
5. W przypadku kiedy skorzysta Pani/Pan z miejsca w Domu Doktoranta zarządzanym przez podmiot spoza
struktury organizacyjnej UJ – Fundację Studentów i Absolwentów UJ „Bratniak” odbiorcą Pani/Pana danych
osobowych będzie ten podmiot zarządzający Domem Doktoranta, w którym zostało przyznane Pani/Panu
miejsce (Fundacja Studentów i Absolwentów UJ „Bratniak”).
Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być także podmioty zapewniające obsługę informatyczną i narzędzia
informatyczne, z których usług korzysta Administrator.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
a) przedawnienia roszczeń mogących wyniknąć w związku z korzystaniem przez Panią/Pana
z zakwaterowania w Domu Doktoranta – w przypadku przyznania miejsca w Domu Doktoranta,
b) przedawnienia roszczeń mogących wyniknąć w związku z ubieganiem się przez Panią/Pana o miejsce
w Domu Doktoranta – w przypadku odmowy przyznania miejsca w Domu Doktoranta.
9. Posiada Pani/Pan prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i uprawnieniach
przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do
usunięcia danych osobowych ze zbiorów administratora (chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla
wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń) oraz prawo do
ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania –
w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Ogólnego.
1.

Potwierdzam, że zapoznałam(em) się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje.

Kraków, dnia ……………………………..…

…………………………………………………………………………………

(czytelny podpis wnioskodawcy)
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