
 
                                                                                                  ………………………………….                                                                  
………………………………….                                                              miejscowość i data  
imię i nazwisko kandydata  
 
 
………………………………….   
adres korespondencyjny 
 
 
………………………………….   
nr telefonu/adres e-mail 
 
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

 
 

Ja, niżej podpisany, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z 

postepowaniem w sprawie nadania stopnia doktora oraz wyrażam zgodę na wykorzystanie 

wizerunku w celu opublikowania informacji o wyniku postępowania na stronie www OiG oraz 

www UG.  

 

 

 

 
                                                     ………………………………. 

                     podpis kandydata 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
Klauzula Informacyjna: 

 
1. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym 

dalej RODO, informujemy, iż: 1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 
Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8. 

2. Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod 
numerem telefonu (58) 523 24 59 lub adresem e-mail: poin@ug.edu.pl. Z inspektorem ochrony 
danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 
osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji postępowania o nadanie stopnia 
doktora, prowadzonego przez Radę Dyscypliny Nauki Prawne Uniwersytetu Gdańskiego. 

4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby ww. 
postępowania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego w szczególności z art. 177 
i 178 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2020 
poz. 85  z późn. zm). 

5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie określonym ustawą 
prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz warunkuje możliwość procedowania postępowania 
o nadanie stopnia doktora. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza w/w 
przepisy prawa – podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale warunkuje 
możliwość udziału w postępowaniu. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora przez upoważnionych 
pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3. 

7. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów 
określonych w ust. 3, chyba że w określonym zakresie wymóg archiwizacji przewidują przepisy 
prawa – wówczas przez czas określony w tych przepisach. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem 
przypadków przewidzianych przepisami prawa. W przypadku złożenia dokumentów 
aplikacyjnych drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na 
zlecenie administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej. 

9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu: 
a) prawo dostępu do treści swoich danych, 
b) prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, 
c) prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – 

w przypadkach przewidzianych prawem, 
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza 
przepisy o ochronie danych osobowych, 

f) prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 
 

 
 



Gdańsk, dnia…………………………..  
 …………………………………………………. 
         czytelny podpis 


