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REGULAMIN PRZYZNAWANIA PATRONATU 

HONOROWEGO KRAJOWEJ REPREZENTACJI 

DOKTORANTÓW  

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§1.  

 

1. Patronat honorowy Krajowej Reprezentacji Doktorantów (zwany dalej: 

Patronatem) jest wyróżnieniem podkreślającym szczególny charakter 

przedsięwzięć, które dedykowane są doktorantom oraz swoim charakterem są 

zgodne z przynajmniej jednym z celów statutowych Krajowej Reprezentacji 

Doktorantów, tj.:  

1) reprezentowanie środowiska doktorantów wobec organów władzy publicznej; 

2) reprezentowanie polskich doktorantów na forum międzynarodowym;  

3) wyrażanie opinii i przedstawianie wniosków w sprawach dotyczących ogółu 

doktorantów;  

4) rozwijanie i wspieranie samorządności doktorantów;  

5) współpraca z ośrodkami wspierającymi działalność naukową doktorantów; 

6) organizowanie szkoleń, warsztatów, konferencji, paneli dyskusyjnych oraz 

podejmowanie innych działań zmierzających do podnoszenia kwalifikacji 

wśród doktorantów;  

7) wspieranie rozwoju mobilności wśród doktorantów;  

8) współpraca z przedsiębiorcami, środkami masowego przekazu i innymi 

podmiotami w celu promocji i aktywizacji środowiska doktorantów;  

9) budowanie więzi kulturalnych i towarzyskich środowiska akademickich. 

2. Przedsięwzięcie, o którym mowa w pkt. 1, powinno mieć zasięg co najmniej 

międzyuczelniany. 

3. Patronat Krajowej Reprezentacji Doktorantów nie może zostać przyznany 

inicjatywie o charakterze wyłącznie rozrywkowo-integracyjnym. 
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4. W przypadku przedsięwzięć o charakterze cyklicznym, patronat jest przyznawany 

każdorazowo na jedną edycję. 

 

§2. 

 

1. Patronat zostaje przyznany na podstawie decyzji Przewodniczącego Krajowej 

Reprezentacji Doktorantów.  

2. Krajowa Reprezentacja Doktorantów może odmówić przyznania patronatu. 

Odmowa przyznana patronatu jest decyzją ostateczną. 

3. Przyznanie przez Krajową Reprezentację Doktorantów patronatu honorowego nie 

oznacza deklaracji wsparcia finansowego, rzeczowego lub organizacyjnego. 

 

Rozdział 2 

Procedura przyznawania patronatu 

 

§3. 

 

1. Patronat honorowy Krajowej Reprezentacji Doktorantów przyznawany jest na 

wniosek osoby posiadającej status doktoranta i/lub członka komitetu 

organizacyjnego przedsięwzięcia. 

2. W celu przyznania patronatu organizator zobowiązany jest do wypełnienia 

i przesłania: 

1) wniosku o udzielenie patronatu honorowego Krajowej Reprezentacji 

Doktorantów, zawierającego w szczególności takie informacje jak: dane 

adresata i nadawcy, a także powód i uzasadnienie występowania z wnioskiem 

o patronat honorowy; 

2) formularza zgłoszeniowego wydarzenia (załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu);  

3) oświadczenia Wnioskodawcy o zachowaniu dobrego imienia Krajowej 

Reprezentacji Doktorantów (załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu); 

4) oświadczenia Wnioskodawcy o zapoznaniu się z regulaminem patronatu 

honorowego KRD (załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu); 
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5) zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 4 niniejszego 

Regulaminu); 

6) w przypadku gdy przedsięwzięciem jest konkurs lub konferencja należy 

dołączyć pełny regulamin wydarzenia. 

3. Wszystkie ze wskazanych załączników dostępne są także na stronie internetowej 

Krajowej Reprezentacji Doktorantów https://krd.edu.pl/kontakt/patronat-krd/. 

4. Wniosek należy składać nie wcześniej niż 60 dni i nie później niż 30 dni przed 

planowanym terminem przedsięwzięcia pocztą elektroniczną na adres 

promocja@krd.edu.pl. 

5. Krajowa Reprezentacja Doktorantów może wezwać wnioskodawcę do 

przedłożenia w wyznaczonym terminie dodatkowych informacji lub udzielenia 

wyjaśnień pod rygorem odrzucenia wniosku. 

6. Brak złożenia kompletu dokumentów określonych w § 3 ust. 2 pkt. 1-5 niniejszego 

regulaminu lub złożenie ich po terminie określonym w §3 ust. 4 niniejszego 

regulaminu stanowi przesłankę do negatywnego rozpatrzenia wniosku.  

 

§4. 

 

1. Krajowa Reprezentacja Doktorantów zobowiązuje się rozpatrzyć komplet 

dokumentów w przeciągu 14 dni roboczych od daty ich otrzymania. 

2. O decyzji w sprawie przyznania bądź nieprzyznania patronatu honorowego 

Krajowej  Reprezentacji Doktorantów wnioskodawca zostaje powiadomiony 

pocztą elektroniczną na adres wskazany we wniosku. 

3. Decyzja o odmowie udzielenia patronatu jest uznaniowa, ostateczna, nie wymaga 

uzasadnienia i nie przysługuje od niej odwołanie. 

 

Rozdział 3 

Warunki związane z realizacją patronatu 

§5. 

 

1. W przypadku przyznania patronatu, strona wnioskująca zobowiązuje się do: 

1) umieszczenia logo Krajowej Reprezentacji Doktorantów na materiałach 

promocyjnych przedsięwzięcia wraz informacją o patronacie honorowym; 
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2) używania znaków i symboli Krajowej Reprezentacji Doktorantów 

w materiałach pokonferencyjnych i przekazanie tych publikacji do Krajowej 

Reprezentacji Doktorantów; 

3) zamieszczenia na stronie internetowej przedsięwzięcia lub stronie organizatora 

informacji o przyznaniu patronatu przez Krajową Reprezentację Doktorantów; 

4) przekazania dokumentacji fotograficznej z przedsięwzięcia, a także innych 

materiałów, takich jak plakaty, ulotki czy broszury.  

2. W przypadku otrzymania patronatu strona przyznająca patronat zobowiązana 

jest do: 

1) zamieszczenia informacji na temat wydarzenia w newsletterze Krajowej 

Reprezentacji Doktorantów po otrzymaniu dokumentacji fotograficznej 

przedsięwzięcia, a także innych materiałów, takich jak plakaty, ulotki czy 

broszury  

oraz 

2) zamieszczenia artykułu prasowego z przebiegu wydarzenia po otrzymaniu 

opisu oraz materiałów promocyjnych (np. grafiki, od strony wnioskującej) 

w newsletterze Krajowej Reprezentacji Doktorantów. 

 

§6. 

 

1. Prawo do używania logotypu Krajowej Reprezentacji Doktorantów przysługuje 

wyłącznie organizatorowi przedsięwzięcia, które zostało objęte patronatem 

honorowym Krajowej Reprezentacji Doktorantów po otrzymaniu pozytywnej 

decyzji.  

2. Wszystkie materiały promocyjne opatrzone logotypem Krajowej Reprezentacji 

Doktorantów powinny zostać przesłane do akceptacji na adres e-mail 

promocja@krd.edu.pl przed udostępnieniem.  

 

§7. 

 

1. Krajowa Reprezentacja Doktorantów zastrzega sobie prawo do udziału  swojego 

przedstawiciela lub przedstawicieli, w każdym przedsięwzięciu objętym 

patronatem. Charakter uczestnictwa obie strony uzgadniają w sposób 

indywidualny. 
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2. Krajowa Reprezentacja Doktorantów zastrzega sobie prawo do opublikowania 

informacji o udzielonym patronacie i wybranych materii, w tym logo 

przedsięwzięcia, któremu patronat został udzielony na stronie Krajowej 

Reprezentacji Doktorantów pod adresem www.krd.edu.pl. 

3. Wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć do 14 dni kalendarzowych 

po zakończeniu wydarzenia, sprawozdania z przebiegu wydarzenia w formie 

artykułu prasowego, który zamieszczony zostanie w newsletterze Krajowej 

Reprezentacji Doktorantów (maksymalnie 500 znaków ze spacjami).  

4. Przyznanie patronatu honorowego nie jest jednoznaczne z uzyskaniem możliwości 

promowania wydarzeń poprzez kanały komunikacyjne Krajowej Reprezentacji 

Doktorantów. 

 

Rozdział 4  

Promocja wydarzeń  

 

§8. 

 

1. Strona wnioskująca o patronat honorowy Krajowej Reprezentacji Doktorantów 

może wystąpić również z wnioskiem dodatkowym o promowanie za 

pośrednictwem kanałów komunikacyjnych, administrowanych przez Krajową 

Reprezentację Doktorantów swojego przedsięwzięcia. 

2. W celu uzyskania możliwości promowania swoich wydarzeń za pośrednictwem 

kanałów komunikacyjnych Krajowej Reprezentacji Doktorantów należy: 

1) wypełnić wniosek (załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu) 

2) przesłać wypełniony wniosek na adres promocja@krd.edu.pl. 

3. Informacja o wydarzeniu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Krajowej 

Reprezentacji Doktorantów oraz na fanpage portalu www.facebook.com Krajowej 

Reprezentacji Doktorantów po otrzymaniu opisu oraz materiałów promocyjnych 

od strony wnioskującej. 
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Rozdział 5 

Odebranie patronatu honorowego 

 

§9. 

 

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w przypadku zaistnienia 

okoliczności związanych z przedsięwzięciem, o których organizator nie 

poinformował Krajowej Reprezentacji Doktorantów, Przewodniczący Krajowej 

Reprezentacji Doktorantów może odebrać przyznany patronat honorowy. 

2. O odebraniu patronatu organizator wydarzenia zostanie poinformowany drogą 

elektroniczną. 

3. Odebranie patronatu zobowiązuje organizatora do bezzwłocznej rezygnacji 

z używania logotypów Krajowej Reprezentacji Doktorantów oraz informacji 

o patronacie honorowym we wszelkich materiałach związanych z organizowanym 

wydarzeniem. 

 

 

Rozdział 6 

Postanowienia końcowe 

 

§10. 

 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzję podejmuje 

Komisja ds. Public Relations oraz Przewodniczący Krajowej Reprezentacji 

Doktorantów.  

2. Krajowa Reprezentacja doktorantów zastrzega sobie prawo do zmiany treści 

regulaminu.  
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Klauzula informacyjna RODO dla podmiotu składającego wniosek o objęcie 

przedsięwzięcia Patronatem Honorowym Krajowej Reprezentacji Doktorantów 

 

Zgodnie z 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 od dyrektywy 

95/46/WE, informujemy, że 

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Krajowa Reprezentacja 

Doktorantów z siedzibą przy ulicy Nowogrodzkiej 12 lok. 6 w Warszawie (00-511)  

reprezentowaną przez Przewodniczącego Krajowej Reprezentacji Doktorantów. 

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/a danych, w tym skorzystania 

z przysługujących praw i wycofania zgody, można kontaktować się 

z Administratorem pod numerem tel.: 502 210 672 lub adresem e-mail: 

sekretariat@krd.edu.pl. 

3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane przy postępowaniu związanym ze 

złożeniem wniosku o objęcie przedsięwzięcia Patronatem Honorowym Krajowej 

Reprezentacji Doktorantów. 

4. Przetwarzanie Pani/a danych osobowych jest niezbędne dla przeprowadzenia 

procesu weryfikacji wniosku o patronat, uzyskania dodatkowych informacji lub 

wyjaśnień oraz udzielenia informacji o objęciu lub odmowie objęcia Patronatem 

Honorowym Krajowej Reprezentacji Doktorantów. 

5. Pani/a dane będą przetwarzane w następujących celach: 

− uzyskania Patronatu Honorowego Krajowej Reprezentacji Doktorantów (art. 6 ust. 1 

lit. b RODO), 

− otrzymywania drogą elektroniczną informacji o organizowanych przez Krajową 

Reprezentację Doktorantów wydarzeniach i innych działaniach na podstawie Pani/a 

zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, 
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− w związku ze wzajemną obroną przed roszczeniami, na podstawie prawnie 

uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), do czasu przedawnienia roszczeń. 

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędnych do realizacji zadań, 

o których mowa powyżej jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkuje 

niemożnością rozpatrzenia wniosku o objęcie Patronatem Honorowym przez 

Krajową Reprezentację Doktorantów. 

7. Administrator Danych przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, 

minimalnym zakresie niezbędnym do osiągania celu, o którym mowa powyżej. 

8. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie 

bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed jej wycofaniem.  

9. Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które 

uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a dane 

oraz informację na temat realizowanego przedsięwzięcia objętego Patronatem 

Honorowym, w tym fotorelacja z przedsięwzięcia, zostaną udostępnione na stronie 

Krajowej Reprezentacji Doktorantów, a także na profilach społecznościowych 

Krajowej Reprezentacji Doktorantów (tj. Facebook, Instagram).
 
 

10. Na podstawie Pani/a zgody dane mogą być także udostępnione partnerom Krajowej 

Reprezentacji Doktorantów. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom 

dostarczającym lub utrzymujący infrastrukturę IT Administratora, podmiotom 

i osobom świadczącym usługi ochrony mienia lub osób Administratora, podmiotom 

i osobom świadczącym na rzecz Administratora usługi ubezpieczeniowe, usługi 

prawne oraz innym podmiotom, którym Administrator w celu wykonywania praw 

i obowiązków wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych powierzył dane 

osobowe (procesorom), a także organom uprawnionym do otrzymywania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa.  

11. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich 

sprostowania. Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono 
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jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się 

przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne 

podstawy przetwarzania.  

12. Pan/i dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

13. Podanie danych osobowych jest niezbędne i wynika  z wyżej wskazanych przepisów 

prawa. 

14. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora 

przetwarzanie Pani/a danych do Prezesa UODO (uodo.gov.pl). 

 


