Załącznik nr 7
do Zarządzenia nr 52
Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
z dnia 25 kwietnia 2022 r.

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
kandydata ubiegającego się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego
w Lublinie w dyscyplinie*

………………………………………………………………………………………………

1. Dane personalne
Imię/imiona i nazwisko:

Nazwisko rodowe:

Imiona rodziców:

2. Data i miejsce urodzenia:
3. Obywatelstwo:
4. Numery (jeżeli posiada):
PESEL: ……………………………….

NIP:………………………………………

5. Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu:…………………………………
wydany przez:…………………………………………………………………………
6. Miejsce zameldowania:
ulica, nr domu:………………………………………………………………………..
kod pocztowy, miejscowość:…………………………………………………………
7. Adres do korespondencji:
ulica, nr domu: ………………………………………………………………………..
kod pocztowy, miejscowość: …………………………………………………………
8. Telefon: …………………………………………………………………………………
9. E-mail: ………………………………………………………………………………….
10. Wykształcenie (nazwa szkoły, miejscowość i rok ukończenia):

11. Wykształcenie uzupełniające (w tym nazwa uzyskanych uprawnień):
a) kursy

b) studia podyplomowe

12. Znajomość języków obcych:
Proszę podać stopień zaawansowania języka (słabo, średnio, biegle w mowie i piśmie)
oraz zaznaczyć krzyżykiem język

- język angielski
- język niemiecki
- język rosyjski
- język francuski
- inny

..................................................................
..................................................................
.................................................................
..................................................................
..................................................................

13. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia:
Okres:

Nazwa
pracodawcy:

Stanowisko pracy:

OŚWIADCZENIA
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2018 r., poz.1000 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem 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).
2. W przypadku zmiany którejkolwiek informacji podanej powyżej lub zaistnienia innych
okoliczności, związanych z odbywaniem kształcenia w szkole doktorskiej, zobowiązuje się
natychmiast pisemnie powiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły doktorskiej.
3. Prawdziwość danych zawartych w kwestionariuszu potwierdzam własnoręcznym podpisem.
……………………………
miejscowość i data

......................................................................
podpis kandydata
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Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu danych osobowych
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin.
2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z tym przetwarzaniem mogą się Państwo kontaktować w Inspektorem ochrony danych
– Anna Buchlińska, e-mail: anna.buchlinska@up.lublin.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów wynikających z procesu postępowania
rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej w Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie , do momentu
zakończenia danego roku akademickiego, na który aplikuje kandydat. Po zamknięciu procesu
postępowania rekrutacyjnego, w przypadku decyzji o przyjęciu kandydata do szkoły, Pana/Pani
dane osobowe przyjęte w formie papierowej przez komisję rekrutacyjną zostaną przekazane wraz
z dokumentacją dotyczącą kandydata do sekretariatu szkoły doktorskiej UP w Lublinie, gdzie będą
przechowywane do momentu zakończenia procesu kształcenia na podstawie obowiązujących
przepisów prawa, w niezbędnym do realizacji tego celu zakresie oraz dla celów realizacji
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze i do celów archiwalnych.
4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji
procesu rekrutacji. W przypadku niepodania przez Panią/Pana danych lub niewyrażenia zgody na
ich przetwarzanie nie będzie możliwe zrealizowanie ww. celu.
5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie jest art. 6 ust. 1 lit. a i c 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): wypełnienie
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikające w szczególności z Ustawy z dnia
20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668) z późniejszymi
zmianami, wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych oraz przyjętych w Uniwersytecie
Przyrodniczym w Lublinie aktów wewnętrznych.
6. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie może przekazywać Pani/Pana dane innym podmiotom
przetwarzającym je na podstawie zawartych umów, w celu realizacji procesu kształcenia oraz
organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie
obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym,
gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
7. Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, gdy nie ma innej podstawy prawnej
przetwarzania;
 prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych;
 prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz
uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
 prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia
przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, ze względu
na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy dane na podstawie
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naszego prawnie usprawiedliwionego interesu, czy też na potrzeby marketingu
bezpośredniego;
 prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, przysługujące tylko w przypadku
danych przetwarzanych na podstawie zawartej umowy z Panią/Panem lub na podstawie
udzielonej zgody, oraz gdy Pani/Pana dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany;
 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych –
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Posiada Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

Potwierdzam, że zapoznałem/am* się z powyższymi informacjami i przyjmuję je do wiadomości.

………………………………..………
miejscowość, data

……………………….…………………………………………………………..
podpis kandydata

* - niepotrzebne skreślić
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