
Uprzejmie informujemy, że 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Uniwersytet Mikołaja Kopernika w 

Toruniu z siedzibą przy ul. Gagarina 11 (Uczelnia). 

2. Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest sprawne przeprowadzenie konkursu na 

stanowisko: stypendysta. 

3. Pana/Pani dane osobowe w zakresie: imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, miejsca 

zamieszkania, wykształcenia oraz dotychczasowych osiągnięć będą przetwarzane na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2106/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu 

dyrektywy 95/46/WE (RODO), tj. w oparciu o prawnie usprawiedliwiony interese ADO, jakim 

jest wypełnienie wiążących postanowień Regulaminu Przyznawania stypendiów naukowych 

w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki między 

innymi w kwestii publikacji wyników  na stronie internetowej Wydziału FAiIS; w pozostałym 

zakresie danych osobowych i informacji podanych przez Pana/Panią będą one przetwarzane 

w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. w oparciu o zgodę. 

4. Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji 

na wskazane wyżej stanowisko i zostaną zniszczone niezwłocznie po jej zakończeniu. 

5. Przysługują Panu/Pani prawa, które zrealizujemy na wniosek o: 

a. Żądanie dostępu do danych osobowych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: 

prawo ich sprostowania,  

b. Żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  

c. Sprzeciw wobec przetwarzania, 

d. Przeniesienie danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych do 

innego administratora. 

6. Przysługuje Panu/Pani prawo wyconia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym 

momencie, proszę mieć na uwadze, że nie ma to wpływu na przetwarzanie, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania lub 

brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi Panu/Pani wzięcie udziału w konkursie. 

8. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

9. Jeżeli chce Pan/Pani skontaktować się z ADO w sprawach związanych z przetwarzaniem 

danych osobowych, w szczególności w związku z wniesieniem wniosku o realizację 

przysługujących praw prosimy o kontakt pod adresem e-mail: abi@umk.pl lub adresem 

korespondencyjnym ADO, z dopiskiem „IOD”. 

 

Po zapoznaniu się z treścią powyższej informacji wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych przez UMK w Toruniu dla celu związanego z konkursem na stanowisko: 

…………………………………………………………………………….. oraz umieszczenie wyników konkursu na stronie 

internetowej Wydziału FAiIS (imię, nazwisko, nazwa projektu). 

 

________________________ 

 (data i podpis) 
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