
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

W CELU PRZEPROWADZENIA KONKURSU NA STYPENDIUM NAUKOWE  

 

 

Ja, 

imię:_______________________________________________________________________ 

 

 

nazwisko:___________________________________________________________________ 

 

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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 (dalej jako: RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 

1) 

 

niniejszym: 

 

wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej 

Akademii Nauk (Administrator danych) moich danych osobowych przekazanych w celu 

przeprowadzenia konkursu na stypendium naukowe Narodowego Centrum Nauki  (NCN)  

w IB PAN. 

 

 

 

 

____________________________ 

(czytelny podpis kandydata) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Botaniki im. Władysława 

Szafera Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Krakowie, ul. Lubicz 46, 31-512 

Kraków; 

2) osobą upoważnioną ze strony Administratora do kontaktów w związku z ochroną 

danych osobowych jest IODO, e-mail: iod@botany.pl, tel.: 12 424 17 00, adres do 

korespondencji: ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków; 

3) Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu na 

stypendium naukowe NCN w IB PAN; 

4) Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich 

niepodanie będzie powodowało brak możliwości wzięcia udziału w konkursie na 

stypendium naukowe NCN w IB PAN; 

5) Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO 

na potrzeby przeprowadzenia konkursu na stypendium naukowe NCN w IB PAN; 

6) Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i żadnej 

organizacji międzynarodowej; 

7) Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim celem ich 

dalszego przetwarzania; 

8) Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia realizacji  umowy 

stypendialnej oraz przez okres wymagany w związku z potrzebą ich archiwizacji; 

9) posiada Pani / Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich 

usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych; 

10) ma Pan / Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani / Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy RODO; 

11) Pani / Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w 

formie profilowania. 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią i otrzymałam/em pisemny egzemplarz 

            

        ____________________________ 

          (czytelny podpis kandydata) 
   

mailto:iod@botany.pl

