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Załącznik nr2  do Uchwały  /2019 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku  

z dnia 29 maja 2019  

 

J.M REKTOR AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU  

PODANIE O PRZYJĘCIE  DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ  

w roku akademickim 2019/2020 

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie na studia: 

Szkoła Doktorska Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku 
Obszar badań  : sztuki piękne/ sztuki projektowe : …………….. 
Tryb: stacjonarne 

 
 

Ankieta osobowa Kandydata 

Imiona i Nazwisko: ……………………. 

Dane kontaktowe  Adres zamieszkania   

Tel. kontaktowy:  …………………. 

Adres poczty 

elektronicznej:  …………………. 

 Ulica: ……………………… 
Kod pocztowy: ………….. 
Miejscowość: ……………. 
Kraj: ……………… 

 

 <zdjęcie kandydata> 

Miejsce zamieszkania przed rozpoczęciem studiów: miasto/wieś: ………… 

 

Dane osobowe  Adres do korespondencji    

PESEL: ………………… 
Data urodzenia: ………………  
Miejsce urodzenia: …………. 
Płeć:  …………..  
Obywatelstwo: ……………….. 
 

 Ulica: ……………………… 
Kod pocztowy: ………….. 
Miejscowość: ……………. 
Kraj: ……………… 

 

Typ dokumentu tożsamości (tylko w przypadku braku numeru PESEL) 

Nazwa: ……………………… 
Numer: ………………. 
Kraj wydania: ……………… 

 

Informacje dotyczące tylko cudzoziemców 

Państwo urodzenia: …………… 

Karta Polaka nr (jeśli występuje): ………………………. 
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Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania z art. 233 §1 ustawy  

z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1600) oraz odpowiedzialności 

cywilnej z art. 415 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1025  

z późn. zm.) za szkodę wyrządzoną niezgodnym z prawdą oświadczeniem.  

Gdańsk, dnia ………………………………             …………………………………………..  

               (Czytelny podpis kandydata)                

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku nie ponosi odpowiedzialności za błędne wpisanie danych przez 

kandydata, a w szczególności za wpisane niewłaściwych danych osobowych uniemożliwiających 

kontakt z kandydatem lub niezgodne z prawdą potwierdzenie posiadania wykształcenia 

uprawniającego do podjęcia studiów w wybranej formie kształcenia.  

□Oświadczam, że zostałem/em poinformowany/a o treści art.209 ust.10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 

r.- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce: Doktorant nie może być zatrudniony jako nauczyciel 

akademicki ani pracownik naukowy. Zakaz nie dotyczy zatrudnienia doktoranta: 1)w celu realizacji 

projektu badawczego ,o którym mowa w art.119 ust.2 pkt 2 i 3 ;2 ) po ocenie śródokresowej 

zakończonej wynikiem pozytywnym, z tym że w przypadku zatrudnienia w wymiarze przekraczającym 

połowę pełnego wymiaru czasu pracy, wysokość stypendium wynosi 40% wysokości miesięcznego 

stypendium, o której mowa w ust.4 pkt 2; 3) któremu nie przysługuje stypendium doktoranckie.) 

Gdańsk, dnia ………………………………   …………………………………………….  

               (Czytelny podpis kandydata)                

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 

RODO, informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku; ul. Targ Węglowy 6, 80-836 

Gdańsk, NIP 583-000-93-46, REGON 000275820, tel. 58 301 28 01. 

2. W Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować 

poprzez e-mail: iod@asp.gda.pl lub telefonicznie 58 301 28 01 wew. 18. 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na studia wyższe 

       prowadzone przez Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest 

       niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, do zakończenia postępowania 

       rekrutacyjnego na studia w związku z: 

       - art. 200  ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.:  Dz.U. 2018 poz. 1668  

                  z póź.zm.),    

- § 15 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. (t.j.: Dz. U. z 2018 r. 

                  poz. 1861 z póź. zm) w sprawie studiów,  

- Uchwałą nr (…)/2019 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 29 maja 2019 r.  

                   w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w roku akademickim 

                  2019/2020.  

W przypadku przyjęcia Państwa do Szkoły Doktorskiej dane osobowe będą przetwarzane w celu dokumentowania toku 

studiów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze w związku z:  

 art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce (t.j.:  Dz.U. 2018 poz. 1668 z póź.zm.), 
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 Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r.  

w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta (t.j.: Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1837 z póź. zm), 

4. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą podmioty, którym Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku zleca wykonanie 

czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych na podstawie zawartej umowy powierzenia danych lub 

innego instrumentu prawnego oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres dwóch lat (kopie dokumentów kandydatów nieprzyjętych na 

pierwszy rok studiów w Szkole Doktorskiej wraz z kopią pisma, na podstawie którego zwrócono kandydatowi złożone 

oryginały dokumentów) oraz przez okres 50 lat (teczki akt osobowych doktorantów/absolwentów). 

6. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Państwu prawo dostępu do podanych danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia (chyba, że przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego 

przetwarzania lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń) lub ograniczenia przetwarzania. 

7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa), gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. 

8. Podane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  

9. Podanie danych osobowych w celu przystąpienia do procesu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej  jest wymogiem prawnym 

określonym w przepisach wskazanych w punkcie 3. Niepodanie wskazanych danych osobowych spowoduje brak możliwości 

rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej   Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. 

Zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych  

Gdańsk, dnia ………………………………   …………………………………………  

               (Czytelny podpis kandydata) 


