
KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 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 dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1:  

1) Administratorem danych przetwarzanych w związku z udzielaniem pomocy materialnej 

doktorantom jest Uniwersytet Przyrodniczo–Humanistyczny w Siedlcach, reprezentowany przez 

Rektora, z siedzibą przy ul. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce; 

2) W Uniwersytecie Przyrodniczo–Humanistycznym w Siedlcach powołany został inspektor 

ochrony danych, który nadzoruję prawidłowość przetwarzania danych, z którym można 

skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@uph.edu.pl; 

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia pomocy materialnej doktorantom;  

4) Podstawą prawna w zakresie udzielania pomocy materialnej jest ustawa z dnia 27 lipca 2005 

roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183) oraz art. 6 ust. 1 lit. c ww. 

Rozporządzenia (RODO);  

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów 

upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać 

upoważnieni przez administratora pracownicy oraz członkowie Doktoranckiej Komisji 

Stypendialnej oraz Odwoławczej Doktoranckiej Komisji Stypendialnej; 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z 

uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych;  

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, 

prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, gdy jedyną podstawą ich  

przetwarzania jest Pani/Pana zgoda; 

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w 

przypadku gdy uzna Pani/Pan iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;  

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z 

realizacja zadań w zakresie udzielania pomocy materialnej, znajduje podstawę w ustawie z dnia 

27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183). Jest Pani/Pan 

zobowiązany/a do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 

możliwości ubiegania się o udzielenie pomocy materialnej. 

 

Oświadczam, że: 

 

1) w celu korzystania ze świadczeń z funduszu pomocy materialnej została przedstawiona 

mi informacja wynikająca z art. 13 i 14 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 dyrektywy 95/46/WE (RODO) o przetwarzaniu danych osobowych, 

2) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu postępowania o 

przyznanie świadczeń z funduszu pomocy materialnej zgodnie z przepisami. Przyjmuję 

do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Przyrodniczo-

Humanistyczny w Siedlcach (ul. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce). Wiem, że podanie 

danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakich zostały zebrane. 

Podstawą przetwarzania danych wnioskodawcy jest Regulamin ustalania wysokości, 

przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu 

Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.  

 

Siedlce, dnia………………………….                                        ……………………………………. 
                         podpis doktoranta 

mailto:iod@uph.edu.pl

