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Załącznik 2. do Regulaminu funkcjonowania Doktoranckiej Poradni Prawnej w ramach programu „Samorządowy helpdesk: e-KRD” 

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 wzięcia udziału w rekrutacji do zespołu 

realizującego zadanie publiczne „Samorządowy helpdesk: e-KRD” współfinansowane przez Ministerstwo Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego "Organizowanie 

i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego w 2019 roku" zlecone do wykonania 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.  

………………………………………. 

Data i czytelny podpis 

 

Informacja o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych 

 

1. Administrator danych osobowych: Administratorem 

Państwa danych osobowych jest Krajowa 

Reprezentacja Doktorantów z siedzibą przy  

ul. Koszykowej 60/62 lok. 11 00-673 Warszawa.  

2. Kontakt z Administratorem danych: W sprawach 

ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich 

praw, mogą Państwo skontaktować się pod adresem  

e-mail: sekretariat@krd.edu.pl.  

3. Cele i podstawy przetwarzania: Na podstawie 

wyrażonej zgody, dane będą przetwarzane w celu 

wzięcia udziału w rekrutacji do zespołu realizującego 

zadanie publiczne „Samorządowy helpdesk: e-KRD”  

współfinansowane przez Ministerstwo Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego w ramach otwartego konkursu 

ofert na realizację zadania publicznego "Organizowanie 

i animowanie działań na rzecz środowiska 

akademickiego w 2019 roku" zlecone do wykonania 

KRD. 

4. Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy: 

Imię, nazwisko, numer tel., adres e-mail, adres 

zamieszkania, a w przypadku zakwalifikowania się do 

udziału, także dane niezbędne do podpisania umowy 

cywilnoprawnej.  

5. Odbiorca danych: Państwa dane osobowe nie będą 

udostępniane podmiotom trzecim, poza podmiotami do 

tego uprawnionymi na mocy przepisów powszechnie 

obowiązujących.  

6. Okres przechowywania danych: Państwa dane 

przechowujemy przez okres 5 lat od daty zakończenia 

realizacji zadania publicznego.  

7. 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 na adres e-mail wskazany w pkt. 2. 

Przy zgłoszeniu poprosimy Państwa o potwierdzenie swojej 

tożsamości.  

8. Informacja o wymogu/dobrowolności podania 

danych  

Podanie przez Państwa danych jest: 

− dobrowolne,  

− warunkiem udziału w procesie rekrutacji,  

− warunkiem udziału w zadaniu publicznym 

„Samorządowy helpdesk: e-KRD”. 

Jeżeli nie podadzą Państwo danych możemy odmówić 

Państwu udziału w rekrutacji oraz w zadaniu 

publicznym „„Samorządowy helpdesk: e-KRD”. 

 


