
Załącznik nr 2 

do zarządzenia Nr 32 Rektora UMK 

z dnia 10 lutego 2021 r. 
 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

Ja, niżej podpisana/ny …………….……………….………………… (data urodzenia: ……………………) wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zawartych we wniosku 
na Konkurs Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na granty na wyjazdy zagraniczne do Polskiej 
Misji Historycznej w Würzburgu dla potrzeb niezbędnych w procesie oceny wniosku oraz przyznania grantu. 

Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę 

 

…………………………………………………………………………. 

W wypadku przyznania grantu wyrażam zgodę na publikację moich danych osobowych w materiałach 
informacyjno-promocyjnych mających na celu informację o programach stypendialnych i działalności Polskiej Misji 
Historycznej (biuletyny, strony internetowe, maile informacyjne), w poniższym zakresie (niepotrzebne skreślić): 
tytuł / stopień naukowy; imię i nazwisko; afiliacja / miejsce zatrudnienia; tematy badań naukowych (tytuł projektu, 
tytuł referatu). 

Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę 

 

…………………………………………………………………………. 

Informacja o przetwarzaniu: 

Na podstawie 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, zwanego dalej „RODO”, informujemy, że: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Uniwersytet Mikołaja Kopernika z siedzibą przy ul. 
Gagarina 11 w 87-100 Toruń (dalej: ADO). 

2. Pana/Pani dane uzyskane w związku z wyrażeniem zgody będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 
a), b) i c) RODO do czasu wycofania zgody w celu oceny wniosku oraz przyznania i realizacji grantu, a także 
publikacji w materiałach informacyjno-promocyjnych. 

3. Przysługuje Panu/Pani prawo do wycofania zgody w każdym czasie. 
4. Przysługują Panu/Pani prawa, które zrealizujemy na wniosek o: 

a. Żądanie dostępu do danych osobowych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich 
sprostowania,  

b. Żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  
c. Sprzeciw wobec przetwarzania, 
d. Przeniesienie danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych do innego 

administratora. 
5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, brak ich podania uniemożliwi Panu/Pani 

wzięcie udziału w konkursie na granty. 
6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
7. Pana/Pani dane osobowe udostępniane mogą być organom administracji publicznej, sądom, w zakresie 

sytuacji przewidzianych w przepisach prawa, a także podmiotom, z którymi ADO współpracuje w zakresie 
usług prawnych i przy realizacji grantu. 

8. Na dzień zbierania Pana/Pani danych osobowych nie planujemy przekazywać ich poza EOG (obejmujący 
Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię), nie wykluczając tego w przyszłości, o czym zostanie 
Pan/Pani poinformowania ze stosownym wyprzedzeniem. 

9. W stosunku do Pana/Pani nie będą prowadzone działania polegające na podejmowaniu decyzji w sposób 
zautomatyzowany, nie będą one również podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu. 

10. Jeżeli chce Pan/Pani skontaktować się z ADO w sprawach związanych z przetwarzaniem danych 
osobowych, w szczególności w związku z wniesieniem wniosku o realizację przysługujących praw prosimy 
o kontakt pod adresem e-mail: iod@umk.pl lub adresem korespondencyjnym ADO, z dopiskiem „IOD”. 

Uwaga: Uprzejmie prosimy o przesłanie formularza w formie skanu (konieczna jest dobra jakość skanu) na adres 
mailowy: r.skowronska@uni-wuerzburg.de, lub pocztą tradycyjną na adres: 
Universität Würzburg 
Polnische Historische Mission 



Am Hubland 
97074 Würzburg 
Niemcy 


