
Kwestionariusz osobowy 
 

Imię i nazwisko  

Data urodzenia 
 

Obywatelstwo 
 

Adres 
korespondencyjny 

 

Nr telefonu 
 

Adres email  

Wykształcenie 
(nazwa uczelni i rok jej ukończenia, specjalność, stopień naukowy) 

 

Kwalifikacje 
(kursy, studia podyplomowe lub inne formy uzupełnienia wiedzy lub umiejętności itp.) 

 

Doświadczenie w pracy naukowo-badawczej  
(zatrudnienie w jednostkach naukowych, stypendia naukowe, udział w realizacji projektów itp.) 
 

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”, informujemy, że:  



 administratorem Pani/Pana danych osobowych gromadzonych na potrzeby rekrutacji jest Instytut 

Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk (ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa, 22 826 

12 81) jako jednostka koordynująca; 

 w celu nadzoru nad prawidłowością przetwarzania danych w IPPT PAN wyznaczono Inspektora Ochrony 

Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem: iod@ippt.pan.pl 

 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji, wydania decyzji w zakresie przyjęcia lub 

odmowy przyjęcia do Szkoły Doktorskiej oraz innych obowiązków wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 

2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Regulaminu Szkoły i Zasad Rekrutacji – w oparciu o art. 

6 ust. 1 lit. c i e RODO, a w przypadku przyjęcia w celu realizacji procesu kształcenia, dokumentacji przebiegu, 

wykonania obowiązków informacyjnych, w celach archiwizacyjnych i statystycznych, stypendiów oraz innych 

obowiązków wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz 

Regulaminu Szkoły – w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO; 

 dane mogą być dostępne dla pracowników IPPT PAN lub podmiotów działających w imieniu IPPT PAN 

(dostawcy usług dla Instytutu wspierające Instytut w prowadzonej działalności) na podstawie art. 28 RODO 

oraz podmiotów, których prawo dostępu do danych wynika z przepisów prawa w tym dla jednostek 

prowadzących Szkołę oraz jednostek wspierających; 

 dane będą przechowywane i przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania lub 

przez okres wskazany w przepisach prawa;  

 wobec przetwarzania danych posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także wobec 

wątpliwości co do zasadności czy sposobu przetwarzania prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 

(Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W przypadku, kiedy Pani/Pana dane będą przetwarzane na 

podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie; 

 podanie danych w zakresie wymaganym Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce jest obligatoryjne. W 

pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne jednak może to skutkować niemożliwością realizacji 

celów w związku z którymi dane są gromadzone; 

 Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

Wyjątkiem może być konieczność potwierdzenia legalności pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

Więcej informacji znajdą Państwo na www.ippt.pan.pl w zakładce „RODO”. 

 
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z powyższą klauzulą informacyjną. 
Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym kwestionariuszu są zgodne ze stanem faktycznym. 
 

___________________________________ 

miejscowość, data 

___________________________________ 

czytelny podpis 

 

http://www.ippt.pan.pl/

