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Załącznik do uchwały nr 36/2022 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów 

z dnia 10 marca 2022 r. 

 

 
Ogłoszenie konkursowe do 

Zespołu Pełnomocnika Krajowej Reprezentacji Doktorantów  

ds. przeciwdziałania wykluczeniu 

na kadencję 2022 

 
Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów, działając na podstawie § 15 ust. 1 pkt 6 

Statutu Krajowej Reprezentacji Doktorantów z dnia 8 grudnia 2019 r. w brzmieniu Statutu 

Krajowej Reprezentacji Doktorantów obowiązującego na mocy decyzji z dnia  

15 grudnia 2021 r., w związku z Uchwałą 36/2022 Zarządu Krajowej Reprezentacji 

Doktorantów z dnia 10 marca 2022 r. ogłasza nabór do Zespołu Pełnomocnika Krajowej 

Reprezentacji Doktorantów ds. przeciwdziałania wykluczeniu na kadencję 2022. 

 

1. Opis stanowiska: 

Do zadań członka Zespołu Pełnomocnika Krajowej Reprezentacji Doktorantów ds. 

przeciwdziałania wykluczeniu będzie należało: 

1) wykonywanie zadań w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu, 

2) pozyskiwanie informacji z zakresu aktualnych potrzeb dotyczących przeciwdziałania 

wykluczeniu, 

3) wypracowywanie rozwiązań dotyczących aktualnych problemów związanych z 

przeciwdziałaniem wykluczeniu. 

2. Wymagania stawiane kandydatom: 

Członkiem Zespołu Pełnomocnika Krajowej Reprezentacji Doktorantów ds. 

przeciwdziałania wykluczeniu może zostać osoba, która: 

1) posiada status doktoranta, 

2) posiada podstawową wiedzę na temat kategorii niepełnosprawności, 

3) wyróżnia się umiejętnością pracy w zespole. St
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3. Wymagane dokumenty: 

1) formularz zgłoszeniowy na członka Zespołu Pełnomocnika Krajowej Reprezentacji 

Doktorantów ds. przeciwdziałania wykluczeniu zawierający dane osobowe kandydata 

oraz potwierdzenie zgłoszenia przez uprawniony organ samorządu doktorantów 

(załącznik nr 1) ze wskazaniem stanowiska, na które kandydat się ubiega; 

2) zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2); 

3) Curriculum Vitae. 
 

4. Postępowanie konkursowe: 

1) Członek Zespołu Pełnomocnika Krajowej Reprezentacji Doktorantów ds. 

przeciwdziałania wykluczeniu wybierany jest w drodze        konkursu; 

2) wymagane dokumenty należy przesłać na podany w ogłoszeniu adres mailowy;  

3) zgłoszenia w sprawie konkursu przyjmujemy do dnia 21 marca 2022 r. pod 

adresem: sebastian.czechowicz@krd.edu.pl; 

4) Zarząd KRD, z zastrzeżeniem przepisów Statutu Krajowej Reprezentacji 

Doktorantów z dnia 8 grudnia 2019 w brzmieniu Statutu Krajowej Reprezentacji 

Doktorantów obowiązującego na mocy decyzji z dnia 15 grudnia 2021 r. wybiera 

członków Zespołu Pełnomocnika Krajowej Reprezentacji Doktorantów ds. 

przeciwdziałania wykluczeniu; 

5) rozstrzygnięcie konkursu w formie uchwały Zarządu Krajowej Reprezentacji 

Doktorantów nastąpi w terminie 14 dni od zakończenia przyjmowania zgłoszeń. 
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Formularz zgłoszeniowy 

na członka  

Zespołu Pełnomocnika Krajowej Reprezentacji Doktorantów  

ds. przeciwdziałania wykluczeniu 

Imię i nazwisko kandydata 

 

Uczelnia / Jednostka naukowa kandydata 

 

Adres e-mail kandydata 

 

Adres e-mail Samorządu Doktorantów 

kandydata 

 

Numer telefonu kandydata 

 

Numer legitymacji doktoranckiej 

kandydata 

 

Podpis kandydata 
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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Krajową 

Reprezentację Doktorantów z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 12 lok.6, 00-511 Warszawa, 

w celu rejestracji i uczestnictwa w konkursie na członka Zespołu Pełnomocnika Krajowej 

Reprezentacji Doktorantów ds. przeciwdziałania wykluczeniu. 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. Nowogrodzkiej 12 lok. 6, 00-511 Warszawa 

II. Kontakt z Administratorem danych: 

W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw mogą 

Państwo skontaktować się pod numerem tel.: 502 210 672 lub adresem e-mail: 

sekretariat@krd.edu.pl. 

III. Cele i podstawy przetwarzania: 

W celu zgłoszenia w Konkursie na członka Zespołu Pełnomocnika Krajowej 

Reprezentacji Doktorantów ds. przeciwdziałania wykluczeniu. St
ro

n
a 

4
 z

 5
 

mailto:sekretariat@krd.edu.pl
http://www.krd.edu.pl/
mailto:sekretariat@krd.edu.pl


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

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

tel. (+48) 502 210 672 

 

 

 

IV. Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy: 

Imię, nazwisko, reprezentowana uczelnia/jednostka naukowa, adres email, numer 

telefonu, numer legitymacji doktoranckiej. 

V. Odbiorca danych: 

Państwa dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, poza zakresem 

koniecznym do przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia konkursu. 

VI. Okres przechowywania danych: 

Państwa dane przechowujemy przez okres 10 lat od daty zakończenia wydarzenia. 

VII. 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. 

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 

Podanie przez Państwa danych jest: 

− dobrowolne, 

− warunkiem rejestracji i udziału w Konkursie na członka Zespołu Pełnomocnika 

Krajowej Reprezentacji Doktorantów ds. przeciwdziałania wykluczeniu. 
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