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Zadanie	publiczne	współfinansowane	ze	środków	MNiSW	w	ramach	programu	„Organizowanie	i	animowanie	działań	na	rzecz	środowiska	akademickiego” 
	

Regulamin	projektu	„Szkoła	Młodego	Naukowca-Samorządowca”		

§	1		
PRZEDMIOT	REGULAMINU	

Niniejszy	regulamin	określa	zasady	naboru	uczestników,	przebieg	programu	szkoleniowego	pod	nazwą	

„Szkoła	 Młodego	 Naukowca-Samorządowca”	 zwanej	 dalej	 SMNS	 realizowanego	 przy	 wsparciu	

Ministerstwa	Nauki	i	Szkolnictwa	Wyższego	w	ramach	konkursu	„Organizowanie	i	animowanie	działań	

na	rzecz	środowiska	akademickiego	w	2020	roku”.	

§	2	
ORGANIZATOR	

Organizatorem	SMNS	jest	Krajowa	Reprezentacja	Doktorantów	z	siedzibą	w	Warszawie,	ul.	Nowogrodzka	

12	lok.	6,	00-511	Warszawa,	zwana	dalej	Organizatorem.	

§	3		
CEL	PROJEKTU	

Głównym	celem	zadania	publicznego,	pt.	„Szkoła	Młodego	Naukowca-Samorządowca	-	SMNS	KRD”	jest	

podniesienie	świadomości	prawnej	doktorantów	w	zakresie	przepisów	dotyczących	nauki	i	szkolnictwa	

wyższego,	 jak	 również	 wyposażenie	 ich	 w	 niezbędne	 umiejętności	 miękkie	 i	 kompetencje	 twarde.	

Przeszkoleni	 uczestnicy	 SMNS	 będą	 odpowiedzialni	 za	 wsparcie	 lub	przeszkolenie	 doktorantów	 we	

wskazanych	ośrodkach	naukowych.	

§	4		
GRUPA	DOCELOWA	I	REKRUTACJA	

1. Uczestnikami	 SMNS	 mogą	 zostać	 doktoranci,	 którzy	 w	procesie	 rekrutacji,	 ogłoszonej	 przez	
Zarząd	 Krajowej	 Reprezentacji	 Doktorantów	 na	 stronie	 internetowej	 www.krd.edu.pl	

i	promowanej	 za	 pośrednictwem	 innych	 kanałów	 informacyjnych,	 prześlą	 swoje	 zgłoszenia	

zgodne	 z	wymogami	 w	 określonym	 terminie,	 zostaną	 zakwalifikowani	 i	 spełnią	 pozostałe	

wymagania	niniejszego	regulaminu.	

2. Warunki,	 terminy,	 liczbę	 miejsc	 oraz	 sposób	 przesyłania	 zgłoszeń	 określi	 Zarząd	 Krajowej	
Reprezentacji	Doktorantów	w	ogłoszeniu	rekrutacyjnym.		

3. Przysłanie	zgłoszenia	uczestnictwa	w	SMNS	oznacza	akceptację	niniejszego	regulaminu.	
4. Do	 zgłoszenia	 (załącznik	 1)	 należy	 dołączyć	 skan	 podpisanej	 zgody	 na	 przetwarzanie	 danych	

osobowych	stanowiącej	załącznik	2	do	niniejszego	regulaminu.		
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Zadanie	publiczne	współfinansowane	ze	środków	MNiSW	w	ramach	programu	„Organizowanie	i	animowanie	działań	na	rzecz	środowiska	akademickiego” 

5. Zakwalifikowany	uczestnik	ma	obowiązek	w	ciągu	5	dni	przesłać	na	wskazany	adres	mailowy	
skan	akceptacji	postanowień	regulaminu	(załącznik	3)	oraz	zgodę	na	przetwarzanie	wizerunku	

(załącznik	4).	Podpisane	oryginały	należy	dostarczyć	i	złożyć	podczas	rejestracji	na	szkoleniu.			

6. W	 procesie	 rekrutacji,	 w	 przypadku	 kandydatur	 o	 zbliżonym	 doświadczeniu,	 w	 pierwszej	
kolejności	 preferowane	 będą	 osoby	 z	 województw	 i	 ośrodków	 akademickich	

niereprezentowanych	w	gronie	zakwalifikowanych	uczestników.	

§	5	
ORGANIZACJA	PROGRAMU	SZKOLENIOWEGO	

1. Szkoła	 Młodego	 Naukowca-Samorządowca	 odbędzie	 się	 w	 dniach	 14-18	 września	 2020	r.,	

w	Green	Park	Conference	ul.	Wyzwolenia	63,	05-140	Serock.	

2. Organizator	 zapewnia	 zakwalifikowanym	 uczestnikom	 nieodpłatny	 udział	w	 szkoleniach	 oraz	

zakwaterowanie	i	wyżywienie.	

3. Organizator	 zapewnia	 nieodpłatny	 transport	 autokarem	na	 linii	Warszawa-	 Serock-Warszawa	

jednym	 kursem,	 w	 wyznaczonym	 przez	 organizatora	 miejscu,	 dniu	 i	 godzinie.	 W	 przypadku	

skorzystania	z	innej	formy	dojazdu	na	miejsce	realizacji	SMNS,	organizator	nie	pokrywa	kosztów	

dojazdu	uczestnikowi	na	linii	Warszawa-Serock-Warszawa.		

4. Podczas	SMNS	odbędą	się	szkolenia	podzielone	na	następujące	bloki	tematyczne:	

a) Zagadnienia	 prawne	 (dotyczące	 doktorantów	 kształcących	 się	 w	 szkołach	 doktorskich,	

regulacje	w	zakresie	okresu	przejściowego,	regulacje	związane	ze	zmianami	ustawowymi	w	

związku	z	pandemią	COVID-19);	

b) Kompetencje	miękkie	 (wystąpienia	publiczne,	negocjacje	 i	erystyka,	 etykieta,	 savoir-vivre	 i	

protokół	 dyplomatyczny,	 umiejętności	 planowania,	 zarządzania	 pracą	 grupową	 i	metody	

motywowania	do	pracy	społecznej);	

c) wykorzystywanie	 narzędzi	 IT	 oraz	 programów	 wspomagających	 pracę	 grupową	 oraz	

nauczanie	zdalne.	

5. Planowany	czas	realizacji	szkoleń	o	których	mowa	w	§5	ust.	4.	wynosi		40	godzin	szkoleniowych	

(przy	czym	godzina	szkoleniowa	trwa	45	min).		

6. Szczegółowy	plan	 i	program	SMNS	zostanie	przesłany	zakwalifikowanym	uczestnikom,	którzy	

spełnią	wymagania	formalne,	na	10	dni	przed	rozpoczęciem	SMNS.	

7. Organizator	zastrzega	sobie	prawo	do	wprowadzania	korekt	do	programu	SMNS	po	przesłaniu	go	

uczestnikom.	
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Zadanie	publiczne	współfinansowane	ze	środków	MNiSW	w	ramach	programu	„Organizowanie	i	animowanie	działań	na	rzecz	środowiska	akademickiego” 
8. Programem	szkoleniowym	SMNS	kieruje	koordynator	SMNS	w	porozumieniu	z	Koordynatorem	

projektu.	

§6		
WARUNKI	UCZESTNICTWA	–	ZOBOWIĄZANIA	UCZESTNIKA	

1. Zakwalifikowany	uczestnik	zobowiązuje	się	do:		
a) Uczestnictwa	 w	 programie	 szkoleniowym	 o	którym	 mowa	 w	 §5.	 Istnieje	 możliwość	

opuszczenia	nie	więcej	niż	10%	czasu	szkoleniowego.		

b) Przystąpienia	 do	 egzaminu	 weryfikującego	 wiedzę	 ze	 znajomości	 ustawy	 Prawo	

o	Szkolnictwie	Wyższym	i	Nauce	w	zakresie	prezentowanym	podczas	szkolenia;		

c) Przestrzegania	programu	szkolenia	oraz	stosowania	się	do	poleceń	Organizatora	w	trakcie	

przebiegu	programu	szkoleniowego,	w	szczególności	związanych	z	zasadami	bezpieczeństwa	

oraz	 reżimem	 sanitarnym	 określonym	 w	 stosownych	 zarządzeniach	 Ministra	 Zdrowia	

w	związku	z	pandemią	COVID-19;	

d) Przeprowadzenia	 spotkania	 informacyjnego	 oraz	 wsparcia	 samorządu	 doktorantów,	

o	których	mowa	w	§7	w	ośrodkach	naukowych	uzgodnionych	z	Organizatorem.	

2. Organizator	 ma	 prawo	 usunąć	 dyscyplinarnie	 uczestnika	 w	 przypadku	 nieusprawiedliwionej	
nieobecności	powyżej	8	godzin	szkoleniowych,	złamania	postanowień	niniejszego	regulaminu	lub	

złamania	regulaminu	miejsca	zakwaterowania	i	realizacji	SMNS.	

3. Organizator	może	obciążyć	uczestnika	kosztami	związanymi	z	udziałem	w	SMNS	w	wysokości	
1500	zł	w	przypadku:		

a) Nieusprawiedliwionej	nieobecności	powyżej	8	godzinach	szkoleniowych,	stanowiących	

20%	programu;	

b) Rażącego	naruszenia	zasad	bezpieczeństwa;	

c) Nieprzeprowadzenia	spotkania	informacyjnego	lub	wsparcia,	o	których	mowa	w	§7;	

d) Rażących	uchybień	w	realizacji	prac	o	których	mowa	w	§7.		

4. Osoba	 zakwalifikowana,	 która	 potwierdzi	 swoje	 uczestnictwo	 ma	 obowiązek,	 w	 przypadku	
zaistnienia	okoliczności	niepozwalających	na	udział	w	SMNS,		niezwłocznie	poinformować	o	tym	

fakcie	Organizatora.	W	przypadku	nieusprawiedliwionego	niestawienia	się	na	SMNS	Organizator	

ma	 prawo	 obciążyć	 ją	 karą	 finansową	 stanowiącą	 równowartość	 kosztów	 uczestnictwa	 w	

programie	szkoleniowym.			

5. Za	wyrządzone	szkody	materialne	uczestnik	odpowiada	we	własnym	zakresie.		
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Zadanie	publiczne	współfinansowane	ze	środków	MNiSW	w	ramach	programu	„Organizowanie	i	animowanie	działań	na	rzecz	środowiska	akademickiego” 

6. Organizator	 nie	 odpowiada	 za	 bezpieczeństwo	 uczestników	 poza	 szkoleniami	 oraz	 innymi	
oficjalnymi	punktami	programu	SMNS.	

§7		
SPOTKANIE	INFORMACYJNE	Z	DOKTORANTAMI	I	WSPARCIE	SAMORZĄDÓW	DOKTORANCKICH	

1. Uczestnik	 przystępując	 do	 SMNS	 wyraża	 tym	 samym	 gotowość	 do	 przeprowadzenia,	 po	
zakończeniu	 programu	 szkoleniowego	 SMNS,	 minimum	 jednego	 szkolenia	 informacyjnego	 w	

zakresie	 przekazania	 wiedzy	 uzyskanej	 podczas	 SMNS	 oraz	wsparcia	 bieżącego	 samorządu	

doktorantów	w	okresie	do	zakończenia	trwania	projektu,	tj.	15.	grudnia	2020	r.	

2. Warunkiem	dopuszczenia	do	przeprowadzenia	szkolenia	informacyjnego	dla	doktorantów	przez	
uczestników	SMNS	jest	pozytywny	wynik	egzaminu,	o	którym	mowa	w	§6	ust.1.lit.b.	

3. Spotkania	 informacyjne	 zostaną	 zorganizowane	 przez	 Krajową	 Reprezentację	 Doktorantów	
i	przeprowadzone	w	uzgodnionym	z	uczestnikiem	SMNS	terminie,	w	okresie	przewidzianym	w	

harmonogramie	zadania	publicznego	październik-listopad	2020	roku.	Nad	przebiegiem	szkoleń	

pieczę	sprawuje	koordynator	spotkań	w	ośrodkach.	

4. Za	przeprowadzenie	spotkania	informacyjnego	oraz	wspieranie	bieżącej	działalności	samorządu	
doktorantów	uczestnikowi	SMNS	przysługuje	wynagrodzenie	w	wysokości	500zł	brutto-brutto	

oraz	 zwrot	 kosztów	 podróży	 w	 przypadku	 realizacji	 spotkania	 poza	 własnym	 ośrodkiem	

akademickim.		

5. Szczegółowe	zasady	uzyskania	wynagrodzenia	za	przeprowadzone	spotkania	informacyjne	oraz	
udzielenie	wsparcia	bieżącego	samorządu	doktorantów	zostaną	określone	na	podstawie	odrębnej	

umowy	pomiędzy	uczestnikami	SMNS	a	Krajową	Reprezentacją	Doktorantów.		

§8		
	DANE	OSOBOWE,	BAZA	DANYCH,	WIZERUNEK	

1. Uczestnicy	 przyjmują	 do	 wiadomości,	 że	 Krajowa	 Reprezentacja	 Doktorantów	 ma	 prawo	

informować	media	oraz	opinię	publiczną	o	przebiegu	realizowanych	zadań	w	ramach	projektu	

„Szkoła	Młodego	Naukowca-Samorządowca	-	SMNS	KRD”.		

2. Uczestnik	 wyraża	 zgodę	 na	 przetwarzanie	 i	 umieszczenie	 w	 bazie	 danych	 Organizatora	 jego	

danych	 osobowych	 zawartych	 w	 zgłoszeniu	 zgodnie	 z	 załącznikiem	 2,	 które	 zostaną	

wykorzystane	w	 celach	 związanych	 z	 organizacją	 i	 przebiegiem	 SMNS	 oraz	 realizacją	 zadania	

publicznego	 	 pt.	 „Organizowanie	 i	 animowanie	 działań	 na	 rzecz	 środowiska	 akademickiego	

w	2020	roku”.		
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Zadanie	publiczne	współfinansowane	ze	środków	MNiSW	w	ramach	programu	„Organizowanie	i	animowanie	działań	na	rzecz	środowiska	akademickiego” 
3. Uczestnikowi	 przysługuje	 prawo	 do	 wglądu,	 aktualizacji	 oraz	 usunięcia	 swoich	 danych	

osobowych	z	bazy.		

4. Uczestnik	wyraża	nieodwołalną	zgodę	na	powielanie	i	publikowanie	swojego	wizerunku	w	celach	

informacyjnych,	promocyjnych	oraz	sprawozdawczych	w	zakresie	realizacji	zadania	publicznego	

„Szkoła	Młodego	Naukowca-Samorządowca	-	SMNS	KRD”	(załącznik	4).	

§	9	
POSTANOWIENIA	KOŃCOWE	

1. Decyzje	Organizatora	w	związku	z	projektem	„Szkoła	Młodego	Naukowca-Samorządowca	-	SMNS	

KRD”	i	interpretacją	niniejszego	regulaminu	są	ostateczne.	

2. W	sprawach	nieuregulowanych	niniejszym	regulaminem	zastosowanie	mają	przepisy	kodeksu	

cywilnego,	 ustawy	 o	 ochronie	 danych	 osobowych	 oraz	 ustawy	 o	 prawie	 autorskim	 i	prawach	

pokrewnych.	Sądem	wyłącznie	właściwym	do	rozstrzygnięcia	sporów	z	niniejszej	umowy	będzie	

sąd	właściwy	dla	siedziby	Organizatora.		

3. Niniejszy	 regulamin	 jest	 dostępny	 do	 wglądu	 w	 siedzibie	 Organizatora	 oraz	 na	 jego	 stronie	

internetowej	www.krd.edu.pl.	
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Zadanie	publiczne	współfinansowane	ze	środków	MNiSW	w	ramach	programu	„Organizowanie	i	animowanie	działań	na	rzecz	środowiska	akademickiego” 
	

Załącznik	1.	do	Regulaminu	programu	„Szkoła	Młodego	Naukowca-Samorządowca”	

Formularz	zgłoszenia	uczestnika	SMNS	

Dane	osobowe	
Imię	 	

Nazwisko	 	

Numer	telefonu		 	

Adres	e-mail	 	

Historia	zawodowa	
Wykształcenie	
oraz	doświadczenie	
zawodowe	

	

Doświadczenie	
w	działalności	
samorządowej	
i	naukowej	

	

Doświadczenie	
we	współpracy	z	KRD	

	

	

	

……………………………………….	
Data	i	czytelny	podpis	

	



 
 

 

ul.	Nowogrodzka	12	lok.	6,	
	00-511	Warszawa	

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

 

St
ro
na
	7
	 z
	1
0 	

	

 

Zadanie	publiczne	współfinansowane	ze	środków	MNiSW	w	ramach	programu	„Organizowanie	i	animowanie	działań	na	rzecz	środowiska	akademickiego” 
	

Załącznik	2.	do	Regulaminu	programu	„Szkoła	Młodego	Naukowca-Samorządowca”	

Zgoda	na	przetwarzanie	danych	osobowych	zwykłych	

Wyrażam	 zgodę	 na	 przetwarzanie	 moich	 danych	 osobowych	 przez	 Krajową	 Reprezentację	

Doktorantów	z	siedzibą	przy	ul.	Nowogrodzkiej	12	lok.	6,	00-511	Warszawa	w	celu	realizacji	zadania	

publicznego	 „Szkoła	Młodego	Naukowca-Samorządowca	 -	 SMNS	KRD”	współfinansowanego	przez	

Ministerstwo	 Nauki	 i	 Szkolnictwa	 Wyższego	 w	 ramach	 otwartego	 konkursu	 ofert	 na	 realizację	

zadania	 publicznego	 "Organizowanie	 i	 animowanie	 działań	 na	 rzecz	 środowiska	 akademickiego	

w	2020	roku"	zleconego	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.	 Nowogrodzkiej	 12	 lok.	 6,	 00-511	
Warszawa	 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.		

2. Cele	 i	 podstawy	 przetwarzania:	W	 celu	 realizacji	 zadania	 publicznego	 „Szkoła	Młodego	
Naukowca-Samorządowca	 -	 SMNS	 KRD”	 współfinansowanego	 przez	 Ministerstwo	 Nauki	
i	Szkolnictwa	 Wyższego	 w	 ramach	 otwartego	 konkursu	 ofert	 na	 realizację	 zadania	
publicznego	 "Organizowanie	 i	 animowanie	 działań	 na	 rzecz	 środowiska	 akademickiego	
w	2020	roku"	zleconego	do	wykonania	KRD	w	tym	również	procesu	rekrutacji	niezbędnego	
do	rzetelnej	realizacji	zadania.	

3. Kategorie	Twoich	danych,	które	przetwarzamy:	Imię,	nazwisko,	nazwisko	rodowe,	imiona	
rodziców,	 nazwisko	 rodowe	 matki,	 obywatelstwo,	 data	 i	 miejsce	 urodzenia,	 adres	
zamieszkania,	 numer	 telefonu,	 adres	 e-mail,	 numer	 PESEL,	 nr	 dowodu	 osobistego,	 numer	
rachunku	bankowego.		

4. Odbiorca	danych:	Państwa	dane	osobowe	nie	będą	udostępniane	podmiotom	trzecim.		
5. Okres	przechowywania	danych:	Państwa	dane	przechowujemy	przez	okres	5	lat	od	daty	

zakończenia	realizacji	zadania	publicznego.		
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Zadanie	publiczne	współfinansowane	ze	środków	MNiSW	w	ramach	programu	„Organizowanie	i	animowanie	działań	na	rzecz	środowiska	akademickiego” 
6. 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	punkcie	2.	Przy	zgłoszeniu	poprosimy	Państwa	o	potwierdzenie	swojej	
tożsamości.	

7. Informacja	o	wymogu/dobrowolności	podania	danych		
Podanie	przez	Państwa	danych	jest:	

- dobrowolne,		
- warunkiem	udziału	w	procesie	rekrutacji,		
- warunkiem	 udziału	 w	 zadaniu	 publicznym	 „Szkoła	 Młodego	 Naukowca-

Samorządowca	-	SMNS	KRD”.	
	Jeżeli	 nie	 podadzą	Państwo	danych	możemy	odmówić	Państwu	udziału	w	 rekrutacji	 oraz	
w	zadaniu	publicznym	„Szkoła	Młodego	Naukowca-Samorządowca	-	SMNS	KRD”	.	
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Załącznik	3.	do	Regulaminu	programu	„Szkoła	Młodego	Naukowca-Samorządowca”	

	

……………………………	
(miejscowość,	data)	

			

Akceptacja	regulaminu	programu	„Szkoła	Młodego	Naukowca-Samorządowca”		

		

		 Ja	 niżej	 podpisany/-a	 ……………………………………………….………………………….		

zam.	…………………………………………………………..……………………………	oświadczam,	że:	

1. Jestem	doktorantem/-tką	……	 roku	 studiów	doktoranckich/szkoły	 doktorskiej	 na	Wydziale/w	

Instytucie/Uczelni	 ………………………………………………………………………………………………………………	

i	przed	rozpoczęciem	uczestnictwa	w	szkoleniu	przy	rejestracji	przedstawię	ważną	legitymację	

doktorancką	lub	inne	stosowne	zaświadczenie	poświadczające	posiadanie	statusu	doktoranta.	

2. Zapoznałem/-am	 się	 z	 regulaminu	 programu	 „Szkoła	 Młodego	 Naukowca-Samorządowca”	

i	akceptuję	jego	postanowienia	oraz	zobowiązuję	się	do	jego	przestrzegania.		

		

		

		

……………………………………….		
Data	i	czytelny	podpis		

	
	

	

	

	

	

	

Załącznik	4.	do	Regulaminu	programu	„Szkoła	Młodego	Naukowca-Samorządowca”	
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Zgoda	na	przetwarzanie	wizerunku	

Oświadczam,	że:		
Udzielam	 Krajowej	 Reprezentacji	 Doktorantów,	 zwanej	 „Upoważnionym”,	 bezterminowej	 zgody	
na	rozpowszechnianie,	 na	 zasadach	 i	 w	 sposób	 określony	 w	 niniejszym	 oświadczeniu,	 mojego	
wizerunku	(zwanego	dalej	„Wizerunkiem”).		
(zakres	 upoważnienia)	 Niniejsza	 zgoda	 upoważnia	 Upoważnionego	 do	 rozpowszechniania	
Wizerunku	 w	 celach	 informacyjnych	 i	 promocyjnych	 poprzez	 udostępnienie	 Wizerunku	 bez	
ograniczeń	 czasowych	 oraz	 terytorialnych,	 w	 szczególności	 w	 celu	 zamieszczenia	 Wizerunku	
w	mediach	zewnętrznych	oraz	w	mediach	wewnętrznych	Upoważnionego	w	związku	z	prowadzoną	
przez	 Upoważnionego	 działalnością	 z	 zakresu	 realizacji	 zadania	 publicznego	 „Szkoła	 Młodego	
Naukowca-Samorządowca	 -	 SMNS	 KRD”	 współfinansowanego	 ze	 środków	 Ministerstwa	 Nauki	
i	Szkolnictwa	 Wyższego	 w	ramach	 otwartego	 konkursu	 ofert	 na	 realizację	 zadania	 publicznego:	
Organizowanie	i	animowanie	działań	na	rzecz		środowiska	akademickiego	w	2020	r.	realizowanego	
przez	Krajową	Reprezentację	Doktorantów.		
(zmiany	i	modyfikacje)	Celem	umożliwienia	rozpowszechnienia	Wizerunku	w	celach,	w	sposób	i	na	
zasadach	 określonych	 w	 niniejszym	 oświadczeniu	 wyrażam	 także	 zgodę	 na	 dokonanie	 przez	
Upoważnionego,	 samodzielnie	 lub	 za	 pośrednictwem	 osób	 trzecich,	 zmian	 i	 modyfikacji	 zdjęcia	
załączonego	 do	 niniejszej	 zgody,	 niezbędnych	 do	 jego	 rozpowszechniania,	 a	 polegających	 na	 jego	
obróbce	 graficznej	 (retusz,	 zmiana	 kadrowania	 i	 inne	 tym	 podobne	 modyfikacje)	
oraz	na	wkomponowaniu	Wizerunku	w	inne	utwory,	w	tym	artykuły,	z	zastrzeżeniem,	że	te	zmiany	
i	modyfikacje	 nie	 mogą	 zniekształcać	 Wizerunku.	 Zmiany	 i	 modyfikacje	 dokonane	 na	 zasadach	
określonych	w	zdaniu	poprzednim	nie	wymagają	odrębnego	zatwierdzania	przez	moją	osobę.		
(osoby	 trzecie)	 W	 związku	 z	 korzystaniem	 lub	 rozpowszechnianiem	 przez	 Upoważnionego	
Wizerunku,	Upoważniony	może	w	zakresie	i	na	warunkach	określonych	w	niniejszym	oświadczeniu	
udzielać	osobom	trzecim	zgody	na	korzystanie	lub	rozpowszechnianie	Wizerunku.		

Wyrażam	 zgodę	 na	 przetwarzanie	 przez	 Upoważnionego	 mojego	 wizerunku	 dla	 celów	
dokumentacyjnych.	 Jestem	 świadomy,	 że	moja	 zgoda	 na	 przetwarzanie	 danych	 osobowych	może	
zostać	w	każdym	momencie	cofnięta,	 jednak	nie	wpłynie	to	na	zgodność	z	prawem	przetwarzania	
moich	danych	osobowych	przed	jej	wycofaniem.			

Zostałam/em	 poinformowana/y	 o	 sposobach	 i	 celach	 przetwarzania	 moich	 danych	 osobowych	
zgodnie	z	art.	11	RODO.			

Udzielenie	zgody	następuje	nieodpłatnie.		

……………………………………….	
																			Data	i	czytelny	podpis	


