Kwestionariusz osobowy dla kandydata ubiegającego się
o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej
w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

1.

Imię (imiona) i nazwisko……………………………………………………………………………………………
a) nazwisko rodowe………………………………………………………………………………………..

2.

Data i miejsce urodzenia

5.

Numer ewidencyjny (PESEL)

3.

6.

Obywatelstwo

Telefon

7.

Adres e-mail

8. Miejsce zamieszkania ………………………………………………………………………………………………..
(miejscowość / kod pocztowy)

………….…………………………………………………………………………………………………………………..
(ulica / nr domu / nr mieszkania)

9. Adres do korespondencji (jeśli inny niż adres zamieszkania)
………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………

10. Wykształcenie
…………………………………………………………………………………………………………….
Nazwa szkoły i rok ukończenia ………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………...
Zawód

Specjalność

Tytuł zawodowy – naukowy
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11. Znajomość języków obcych

Język

Poziom zaawansowania

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 - ogólne rozporządzenie o ochronie
danych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r. – „RODO”) Politechnika Warszawska informuje, że:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie z siedzibą przy ul.
Akademickiej 13, 20-950 Lublin;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych
osobowych, z którym można skontaktować pod adresem mailowym: anna.buchlinsk@up.lublin.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na
studia w ramach Szkoły Doktorskiej „Produkcja żywności o podwyższonych walorach prozdrowotnych”, oraz
– w przypadku przyjęcia na studia – obsługi procesu studiowania w Uniwersytecie Przyrodniczym;
4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są przepisy ustawy Prawo o
szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.);
5. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli została udzielona) w dowolnym momencie bez
podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem;
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów
upoważnionych na podstawie przepisów prawa;
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania nie
będzie Pani/Pan uczestniczył/a w postępowaniu rekrutacyjnym;
8. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres 3 lat od zakończenia procesu związanego z
rekrutacją, a w przypadku przyjęcia na studia będą przetwarzane zgodnie z tokiem realizacji studiów, a
następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez 50 lat;
9. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć podmioty którym Uniwersytet Przyrodniczy zleca
wykonanie czynności z którymi wiąże się przetwarzanie danych osobowych;
10. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

…………………………………………………………
(miejscowość i data)

…………………………………………………………………
(podpis osoby składającej kwestionariusz)
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