
    

 

 
                

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

  

 

Załącznik nr 2 

do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR .03.05.00-00-Z201/18 pt: „Uniwersytet 

Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”  

(Zadanie 15) 

 

Olsztyn, dnia                                        r. 
……………………………………………………….  

(Imię i nazwisko)  

……………………………………………. 
(PESEL) 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zwykłych 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 

z siedzibą przy ul. Michała Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn w celu rekrutacji do projektu pt. „Uniwersytet 

Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” 

(Zadanie 15. Moduł 6. "Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich WL”) w ramach 

umowy nr POWR.03.05.00-00-Z201/18 z dnia 24.05.2019 r. zawartej w Warszawie pomiędzy Narodowym Centrum 

Badań i Rozwoju a Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. 

Moja zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, zostałem poinformowany o przysługującym mi 

prawie dostępu do moich danych i ich poprawiania. 

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez dostarczenie formularza cofnięcia 
zgody Inspektorowi Ochrony Danych UWM, który można pobrać ze strony: www.uwm.edu.pl/daneosobowe. Cofnięcie 
zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody 
przed jej wycofaniem.  

………………………………………………………….………………………… 
(Czytelny podpis Kandydata/ki) 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH: 

I. Administrator i podmioty  przetwarzające dane osobowe: 

Administratorem Państwa danych osobowych jest minister 

właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję 

Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 

2/4, 00-926 Warszawa. Dane osobowe zostały powierzone do 

przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – Narodowe Centrum 

Badań i Rozwoju, 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a, 

beneficjentowi  realizującemu projekt -Uniwersytet  Warmińsko-

Mazurski  w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn,  

II. Inspektor Ochrony Danych: 

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie 

Państwo się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych 

osobowych i realizacji swoich praw przez formularz kontaktowy na 
stronie: uwm.edu.pl/daneosobowe/formularz oraz e-mail: 

bkw@uwm.edu.pl; nr tel.: 89-523-36-78 lub pisemnie na adres: 

ul. Prawocheńskiego 9, pok. 109, 10-719 Olsztyn.  
III. Cele i podstawy przetwarzania: 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia 
procedury niezbędnej do wzięcia udziału w rekrutacji na 
szkolenia/kursy/warsztaty w ramach Zadania 15. Podniesienie 
kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich WL w ramach 
projektu realizowanego na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w 
Olsztynie.  
IV. Kategorie danych przetwarzania: 

Kategoriami przetwarzanych Państwa danych osobowych będą: imię 

i nazwisko, numer akt osobowych, adres e-mail, telefon 

kontaktowy, okres, wymiar i stanowisko zatrudnienia w UWM 

V. Odbiorca danych: 

Państwa dane osobowe mogą być udostępnione  instytucjom biorącym 
udział w finansowaniu/ dofinansowaniu realizowanego projektu, 

instytucjom uprawnionym do kontroli oraz jednostkom Uniwersytetu 

Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zaangażowanym w realizację 
i rozliczanie projektu. 

VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji 

międzynarodowych: 

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich 

(poza teren Polski, Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowych 

VII. Okres przechowywania danych: 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany 
w umowie o finansowanie/ dofinansowanie Projektu „Uniwersytet 

Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania 

procesem kształcenia i jakości nauczania” (POWR.03.05.00-00-
Z201/18-00) 

VIII. Przysługujące Państwu prawa:  

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje 
Państwu prawo do: 

a) dostępu do wglądu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,  
b) sprostowania danych, 

c) usunięcia danych, 

d) ograniczenia przetwarzania danych,  
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

f) przenoszenia danych, 

g) wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
h) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

W celu realizacji swoich praw, prosimy Państwa o zgłoszenie 

przysługującego Państwu żądania Inspektorowi Ochrony Danych 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Na stronie: 

uwm.edu.pl/daneosobowe znajdą Państwo przewidziane ku temu 

procedury. 
IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem 

przystąpienia do rekrutacji do projektu. Konsekwencją niepodania 
danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie 

rekrutacji do projektu i tym samym brak możliwości 

zakwalifikowania do udziału w projekcie. 
X. Informacja o źródle danych  

Źródłem Państwa danych osobowych są dokumenty złożone 

w procesie rekrutacji oraz Państwa dokumenty kadrowe. 

 


