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Załącznik nr 2 do 

Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: 
„PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej”, 

realizowanym w ramach programu PROM, 
współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – POWER. 

 
Nr umowy o dofinansowanie: PPI/PRO/2019/1/00031/U/00001 

 
WYJAZDY DOKTORANTÓW 

 
 
 

FORMULARZ APLIKACYJNY 
(zakres danych – formularz w wersji elektronicznej w Systemie Rejestracji Wydarzeń UŚ srw.us.edu.pl) 

 

DANE PODSTAWOWE KANDYDATA/KANDYDATKI 

1. Imię i nazwisko: 

2. Data urodzenia (rrrr.mm.dd): 

3. Numer indeksu: 

4. Jednostka macierzysta Kandydata (odpowiednie studia doktoranckie lub szkoła doktorska) 

5. Data rozpoczęcia kształcenia: 

6. Planowana data zakończenia kształcenia: 

7. Rok kształcenia: 

8. Dyscyplina naukowa kandydata (lista do wyboru) 

9. Temat projektu doktorskiego: 

10. Promotor/opiekun naukowy: 

 

DANE NA TEMAT MOBILNOŚCI 

 

11. Kraj mobilności. 

12. Miejscowość mobilności. 

13. Uczelnia / instytucja przyjmująca (uczelnia / instytucja, w której zrealizowana ma być Mobilność): 

 Nazwa: 

 Adres i kraj: 

 Strona internetowa: 

 Kontaktowy adres e-mail uczelni 
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 Jednostka uczelni, w której ma być realizowana Mobilność: 

 Kontakt organizacyjny (osoba, e-mail): 

 

 

14. Forma Mobilności (zaznaczyć właściwe). 

 aktywny udział w konferencji zagranicznej (w tym np. sesja posterowa, flash talk  
itd.) 

 udział w krótkich formach kształcenia, tj. kursach, warsztatach, stażach zawodowych 
lub stażach przemysłowych, wizytach studyjnych, w tym również realizowanych 
u przedsiębiorców, 

 pozyskanie materiałów do pracy doktorskiej 
15. Termin realizacji mobilności (w tym dni podróży) 

16. Liczba dni mobilności  

17. Dodatkowe koszty podróży (jeżeli występują) 

 

MERYTORYCZNY OPIS MOBILNOŚCI 

 

18. Nazwa (tytuł i organizator konferencji, nazwa szkolenia, temat badań itp.) 

19. Strona internetowa aktywności (jeżeli istnieje, np. strona internetowa konferencji): 

20. Krótki opis przedsięwzięcia (do 1000 znaków) 

21. Cel i metody badań (do 2500 znaków) 

22. Dotychczasowe doświadczenie Kandydata w zakresie planowanego działania (do 1000 znaków) 

23. Związek planowanych aktywności z przygotowywaną rozprawą doktorską (do 1000 znaków) 

24. Planowane efekty działań (do 1500 znaków) 

25. Harmonogram planowanych działań (do 1000 znaków) 

 

26. Utwory (materiały), które będą wytworzone w ramach Mobilności, jeżeli dotyczy: 

 

UWAGA: 

Udział w Projekcie oznacza zgodę Kandydata na przeniesienie przez niego na Uczelnię (Uniwersytet 

Śląski w Katowicach) wyłącznych majątkowych praw autorskich, łącznie z wyłącznym prawem do 

udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, do utworów wytworzonych w 

ramach Projektu, w szczególności do prezentacji, materiałów na szkolenia, warsztaty, konferencje. 
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Klauzula informacyjna dla Kandydata do Projektu PROM – Międzynarodowa Wymiana stypendialna 

doktorantów i kadry akademickiej 

1. Administrator danych osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Śląski w Katowicach. Może się Pani/Pan 

skontaktować z administratorem w następujący sposób: 

1) listownie na adres: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice 

2) przez e-mail: administrator.danych@us.edu.pl 

2. Inspektor ochrony danych 

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z 

przetwarzaniem danych, może się Pani/Pan kontaktować z inspektorem ochrony danych, w następujący 

sposób: 

1) listownie na adres: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice 

2) przez e-mail: iod@us.edu.pl 

3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania 

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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 uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych): 

- Pani/Pana dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych, wyłącznie dla celów przeprowadzenia 

postępowania rekrutacyjnego do Projektu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do 

wzięcia udziału w procesie rekrutacji do Projektu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe 

zrealizowanie ww. celu. 

4. Okres przechowywania danych osobowych 

Dane osobowe kandydatów, którzy nie zostaną zakwalifikowani do projektu z powodu braku miejsc będą 

umieszczane na listach rezerwowych, celem ewentualnego przeniesienia na listę zakwalifikowanych, pod 

warunkiem zwolnienia miejsca przez osobę wytypowaną w postępowaniu rekrutacyjnym. 

W przypadku wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, będą one 

przechowywane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody, chyba, że przepis prawa zezwala na ich 

dalsze przechowywanie. 

5. Odbiorcy danych 
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Pani/Pana dane możemy przekazywać organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania 

danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji  

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

1) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – wycofanie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych jest równoznaczne z wycofaniem się z procedury rekrutacyjnej do projektu; 

2) prawo dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych; 

3) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia 

niekompletnych danych osobowych; 

4) prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez 

Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; 

5) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; 

6) prawo do niepodlegania wyłącznie zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu; 

7) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

Oświadczenia kandydata 

1. Po zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej: 

Oświadczam, iż wyrażam/nie wyrażam* zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (podanych w 

niniejszym Formularzu aplikacyjnym dla Kandydata do projektu) przez Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. 

Bankowa 12, 40-007 Katowice, w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji do przedmiotowego projektu.  

2. Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z Regulaminem rekrutacji i uczestniczenia w projekcie pn.: 

„Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej”, realizowanym w ramach 

programu PROM i zobowiązuję się do przestrzegania postanowień Regulaminu 

 


