
 
Załącznik 3 

 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  

 

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, dalej 

„Rozporządzenie Ogólne”) Uniwersytet Jagielloński informuje, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, 

reprezentowany przez Rektora UJ. 

2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Jagiellońskim jest Pani Monika Tokarczyk, ul. Gołębia 24 pok.31, 

adres e-mail: iod@uj.edu.pl, tel. (12) 663 12 25. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji procesu konkursowego 

w sprawie stypendium, przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych 

z Narodowego Centrum Nauki,  a w razie wyboru na stanowisko stypendysty  w związku z zawarciem umowy 

o wypłatę stypendium naukowego oraz czynności związanych z pobieraniem stypendium naukowego 

na podstawie Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych 

ze środków Narodowego Centrum Nauki (załącznik do uchwały Rady NCN 96/2016 z dnia 26 października 2016 

r., umowy o realizację  i finansowanie projektu badawczego, w ramach którego przeprowadzany jest konkurs 

na stanowisko stypendysty oraz wyrażonej przez Panią/Pana zgody. 

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do uczestnictwa w procedurze 

konkursowej na stanowisko stypendysty. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości 

wzięcia udziału w procedurze konkursowej.  

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: członkowie Komisji stypendialnej (oraz Obserwator), w tym 

Kierownik projektu, pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum  biorący udział w obsłudze 

administracyjnej projektów naukowych, Kwestura, Dział Spraw Osobowych, Zespół Radców Prawnych UJ CM; 

Narodowe Centrum Nauki. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych 

na podstawie: jeżeli  Pani/Pana dane w procesie rekrutacji zostaną przekazane Uniwersytetowi Jagiellońskiemu 

w wersji elektronicznej, mogą one być przetwarzane w chmurze Office 365 OneDrive na podstawie podpisanej 

umowy powierzenia pomiędzy UJ i Microsoft oraz na podstawie wdrożonego przez Microsoft dokumentu 

zwanego „Tarczą Prywatności”. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia projektu, w ramach którego jest 

przeprowadzany proces konkursowy przez instytucję finansującą projekt tj. Narodowe Centrum Nauki (jednak 

- w przypadku pobierania stypendium -  przez okres nie krótszy niż 5 lat,  licząc od końca roku kalendarzowego, 

w którym zakończono wypłatę stypendium). 

8. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – 

w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ogólnym. 
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9. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody 

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem.  

       Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres: dawp@uj.edu.pl, 

pocztą tradycyjną na adres: Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej CM, 

ul. św. Anny 12, 31- 008 Kraków lub wycofać osobiście stawiając się w:  Dziale Administracyjnego Wsparcia 

Projektów i Współpracy Międzynarodowej CM, ul. św. Anny 12, 31-008 Kraków.  

       Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie: jeśli wycofanie nastąpi w trakcie 

trwania procesu rekrutacji – brak możliwości dalszego wzięcia w nim udziału; jeśli wycofanie nastąpi w trakcie  

pobierania stypendium  - rozwiązanie umowy o wypłatę stypendium. 

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, 

że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Ogólnego. 

 

 

Potwierdzam, że zapoznałam(-em) się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje. 

 

 

………………………………………………………………… 

                                              miejscowość, data, czytelny podpis 
 

 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym danych zawartych we wniosku o przyznanie 

stypendium w celu niezbędnym do realizacji procesu przyznawania stypendiów naukowych w projektach 

badawczych finansowanych z Narodowego Centrum Nauki oraz - w przypadku wyboru mojej kandydatury na 

stanowisko stypendysty - do zamieszczenia informacji o wynikach konkursu z moimi danymi osobowymi na stronie 

internetowej UJ CM oraz przetwarzania moich danych osobowych w związku z pobieraniem stypendium 

naukowego, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody. 

 

 

………………………………………………………………………………. 
                             miejscowość, data, czytelny podpis 

 
 
 

 


