
 
 
 
 
 
 
 

 

ul. Koszykowa 60/62 lok. 11, 00-673 Warszawa 

sekretariat@krd.edu.pl, www.krd.edu.pl 

tel. (+48) 791 134 009 

 

ZGŁOSZENIE DELEGATA 

ZJAZD DELEGATÓW KRAJOWEJ REPREZENTACJI DOKTORANTÓW 

 

Warszawa, 13 października 2018 r. 

 

Po wypełnieniu formularza prosimy przesłać skan na adres: sekretariat@krd.edu.pl. 

 

Przypominamy również o zabraniu oryginału zgłoszenia na Zjazd oraz posiadaniu przy sobie ważnej 

legitymacji, bądź innego dokumentu poświadczającego status doktoranta! 

 

Imię i nazwisko Delegata  

Uczelnia/Jednostka naukowa (pełna nazwa) Delegata  

Adres e-mail Delegata  

Adres e-mail Samorządu Doktorantów Delegata  

Numer telefonu Delegata  

Numer legitymacji doktoranckiej Delegata  

Podpis Delegata  

Podpis i pieczątka 

Przewodniczącego 

Samorządu Doktorantów Delegata 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

ul. Koszykowa 60/62 lok. 11, 00-673 Warszawa 

sekretariat@krd.edu.pl, www.krd.edu.pl 

tel. (+48) 791 134 009 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zwykłych 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Krajową Reprezentację 

Doktorantów z siedzibą przy ul. Koszykowej 60/62 lok. 11 00-673 Warszawa w celu rejestracji 
i uczestnictwa w Zjeździe Delegatów KRD. 

 
Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie 

będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody 
przed jej wycofaniem.  
 
 

……………………………………… 
(wyrażam zgodę) 

 

 

 

Informacja o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych 
 

 
I. Administrator danych osobowych: 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Krajowa Reprezentacja 
Doktorantów z siedzibą przy ul. Koszykowej 60/62 lok. 11 00-673 
Warszawa. 

II. Kontakt z Administratorem danych: 

W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw 
mogą Państwo skontaktować się pod numerem tel.: 791-134-009 lub 
adresem e-mail: sekretariat@krd.edu.pl. 

III. Cele i podstawy przetwarzania: 

W celu zgłoszenia na Zjazd Delegatów KRD. 

IV. Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy: 
Imię, nazwisko, reprezentowana uczelnia/jednostka naukowa, adres e-
mail, numer telefonu. 

V. Odbiorca danych: 

Państwa dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, 
jednakże w trosce o najwyższą jakość naszych usług Państwa dane w 
koniecznym zakresie będą przekazane firmie prowadzącej obsługę 
księgowo-rachunkową. 

VII. Okres przechowywania danych: 

Państwa dane przechowujemy przez okres 5 lat od daty zakończenia 
umowy. 

 

VIII. Twoje prawa:  

Przysługuje Państwu: 

a) prawo dostępu do wglądu do swoich danych oraz otrzymania 
ich kopii,  

b) prawo do sprostowania danych, 
c) prawo do usunięcia danych, 
d) ograniczenia przetwarzania danych,  
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
f) prawo do przenoszenia danych, 
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

W celu realizacji swoich praw, prosimy aby zgłosili Państwo przysługujące 
żądanie pod numer tel. lub na adres e-mail wskazany w punkcie 2. W obu 
przypadkach, poprosimy Państwa o potwierdzenie swojej tożsamości. 

IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 

Podanie przez Państwa danych jest:  

• dobrowolne, 

• warunkiem rejestracji i udziału w Zjeździe Delegatów KRD. 
 

Jeżeli nie podadzą Państwo danych możemy odmówić przyjęcia Państwa 
zgłoszenia na Zjazd Delegatów KRD. 

 


