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Załącznik nr 3 do uchwały Nr 27 Senatu UMK w Toruniu z dnia 25 maja 2021 r.  

w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UMK 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

……………………………… 

miejscowość, data 

 

Zgodnie z 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) [dalej: RODO], 

ja, niżej podpisana/y …………………………………………………………………………., 

wyrażam zgodę na gromadzenie oraz przetwarzanie moich danych osobowych, przekazywanych przeze 

mnie za pośrednictwem systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów UMK lub/i zawartych  

w dokumentach składanych przeze mnie w postępowaniu kwalifikacyjnym do Szkoły Doktorskiej Nauk 

Społecznych ARS UMK w roku 2021, czy to w formie tradycyjnej, czy przesyłanych drogą 

elektroniczną na adresy mailowe Szkoły lub/i jej pracowników przez członków Komisji 

Kwalifikacyjnej, administratorów i moderatorów Internetowej Rejestracji Kandydatów UMK oraz 

pracowników biura Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych ARS UMK, znajdującego się w Collegium 

Humanisticum przy ul. W. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 

postępowania kwalifikacyjnego do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych w 2021 roku oraz czynności 

z tym związanych, w tym wynikających z rezultatów postępowania.  

 

…………………………………………………………… 

podpis osoby wyrażającej zgodę 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 RODO, co oznacza, że dane będą 

przetwarzane na podstawie zgody lub na podstawie przepisów prawa.  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informujemy, że Administratorem danych osobowych 

udostępnianych w postępowaniu kwalifikacyjnym jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu  

z siedzibą przy ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń, reprezentowany przez rektora. Administrator wyznaczył 

Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania 

danych osobowych pod adresem: jrutkowski@umk.pl. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje 

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych –  

w przypadku podejrzenia, że dane osobowe są przetwarzane przez Administratora z naruszeniem 

przepisów prawa. Dostęp do danych gromadzonych w postępowaniu kwalifikacyjnym do Szkoły 

Doktorskiej Nauk Społecznych ARS UMK oraz prawo ich przetwarzania w zakresie niezbędnym do 

przeprowadzenia procesu postępowania kwalifikacyjnego w 2020 roku oraz czynności z tym 

związanych mają administratorzy i moderatorzy Internetowej Rejestracji Kandydatów UMK, 

pracownicy Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych z siedzibą przy ul. W. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń, 

oraz członkowie Komisji Kwalifikacyjnej, powoływani spośród przewodniczących rad dyscyplin 

naukowych reprezentowanych w Szkole oraz/bądź ich przedstawicieli/delegatów. Przetwarzane dane 

osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

Administrator nie udostępnia przetwarzanych danych osobowych żadnym odbiorcom, z wyjątkiem 

przypadków, kiedy obowiązek taki wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 
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Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, lecz jest niezbędne do rozpatrzenia kandydatury  

w postępowaniu kwalifikacyjnym. Przekazujący dane ma prawo do dostępu do treści danych oraz ich 

sprostowania (Art. 15 i 16 RODO), wycofania danych (art. 7 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), 

ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 

RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO) oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie (art. 7 

RODO). Cofnięcie zgody, usunięcie danych, wycofanie ich bądź ograniczenie przetwarzania wiąże się 

z brakiem możliwości dalszego procedowania zgłoszenia Kandydatki/ta w postępowaniu 

kwalifikacyjnym. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie pozostaje bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

 

INFORMACJA O SPOSOBIE GROMADZENIA DOKUMENTÓW, ZAWIERAJĄCYCH DANE OSOBOWE, 

SKŁADANYCH W POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM 

Zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt UMK (zarządzenie Nr 208 rektora UMK z dnia  

31 grudnia 2019 r., dalej: JRWA), akta osób nieprzyjętych, będące podpisanymi podaniami kandydatów, 

przechowuje się 6 miesięcy. Oznacza to, że udostępnione w podaniach składanych w trybie 

postępowania kwalifikacyjnego dane osobowe kandydatów, których wnioski o przyjęcie zostały 

rozpatrzone negatywnie, będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia 

postępowania kwalifikacyjnego, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji, 

a w przypadku przetwarzania tych danych na podstawie zgody, nie dłużej niż do momentu wycofania 

udzielonej zgody. Po upływie okresu, w którym dane będą podlegały przetwarzaniu w ramach 

postępowania kwalifikacyjnego oraz okresu obowiązku archiwizacyjnego, podania o przyjęcie zostaną 

przekazane do Archiwum UMK bądź zostaną zniszczone. Pozostałe dokumenty zawierające dane 

osobowe kandydatów nieprzyjętych, złożone do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych ARS zostają 

przez Szkołę zniszczone bądź zwrócone (w zależności od rangi dokumentu) po upływie okresu,  

w którym dane będą podlegały przetwarzaniu w ramach postępowania kwalifikacyjnego oraz okresu 

obowiązku archiwizacyjnego (za wyjątkiem podania o przyjęcie na studia). Podania oraz ewentualne 

odwołania, decyzje, korespondencja wyjaśniająca itp. przechowywane są przez Szkołę przez 5 lata.  

W przypadku uznania odwołania sprawę odkłada się do akt osobowych doktorantki/ta. 

Dokumenty – podanie, dyplom lub jego kopia, opinia opiekuna naukowego, fotografie oraz CV – osób 

przyjętych na studia w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych, zawierające dane osobowe, stanowią akta 

osobowe uczestników kształcenia i zostają zdeponowane w aktach osobowych doktorantki/ta. Zawarte 

na nich będą przechowywane oraz przetwarzane przez Szkołę w okresie kształcenia doktorantki/ta. 

Wymienione powyżej dokumenty zawierające dane osobowe, po zakończeniu okresu kształcenia 

doktorantki/ta, zostają przekazywane do Archiwum UMK. Zgodnie z JRWA, należy je przechowywać 

przez okres 50 lat. Pozostałe dokumenty są odsyłane bądź niszczone po upływie pół roku od zakończenia 

postępowania kwalifikacyjnego.  

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż zgodnie z § 10 ust. 3 uchwały Nr 27 Senatu UMK z dnia 

25 maja 2021 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów do Szkoły Doktorskiej Nauk 

Społecznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wyniki postępowania kwalifikacyjnego są 

jawne i niezwłocznie ogłaszane, w związku z czym będą opublikowane w formie listy przyjętych do 

ISDNS ARS UMK w oparciu o ranking uzyskany w wyniku postępowania.  

…………………………………………………………… 

podpis osoby składającej oświadczenie 


