
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
na potrzeby rekrutacji na studia podyplomowe, szkolenia i kursy dokształcające 

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 (…) 
(„Rozporządzenie Ogólne”) Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk informuje, że: 

1 Administratorem Pani/Pana danych osobowych zebranych w procesie rekrutacji na studia 
podyplomowe, szkolenia i kursy dokształcające jest Instytut Badań Literackich Polskiej 
Akademii Nauk (Instytut) z siedzibą w Warszawie (00-330), ul. Nowy Świat 72.  

2 Kontakt z inspektorem danych osobowych u Administratora jest możliwy poprzez adres 
mailowy iodo@ibl.waw.pl  

3 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji na studia podyplomowe, 
szkolenie lub kurs dokształcający na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, do czasu 
zakończenia procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o 
szkolnictwie wyższym, z zastrzeżeniem pkt 4 i 5.  

4 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres 6 miesięcy po zakończeniu 
rekrutacji. W razie przyjęcia na studia podyplomowe, szkolenie lub kurs dokształcający 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu dokumentacji przebiegu zajęć 
dydaktycznych na podstawie przepisów ustawy z dnia z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o 
szkolnictwie wyższym oraz aktów wykonawczych do tej ustawy przez czas trwania edukacji, a 
następnie w celach archiwalnych przez okres 50 lat.  

5 W razie przyjęcia na studia, szkolenie lub kurs dokształcający odbiorcami Pani/Pana danych 
osobowych może być firma świadcząca obsługę informatyczną dla Instytutu. 

6 Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich przetwarzanie 
przez Instytut jest niezbędne do rozpatrzenia Pani/Pana aplikacji na studia podyplomowe, 
kurs dokształcający lub szkolenie, przeprowadzenia postępowania administracyjnego i 
wydania decyzji administracyjnej. 

7 Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także 
prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ogólnym. 

8 Posiada Pani/Pan również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym 
wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego 
przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać 
e-mailem na adres: iodo@ibl.waw.pl  

9 Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 
Rozporządzenia Ogólnego. 

Potwierdzam, że zapoznałem(am) się z powyższymi informacjami i przyjmuję je do wiadomości. 

 

………………………………………………………………… 

Miejscowość, data, czytelny podpis 

mailto:iodo@ibl.waw.pl
mailto:iodo@ibl.waw.pl


 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
na potrzeby rekrutacji na studia podyplomowe, szkolenia i kursy dokształcające 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

roku oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do niniejszej zgody, wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na studia 

podyplomowe/, szkolenie/kurs dokształcający*. 

 

………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko 

 

 

………………………………………………………………………………. 

Miejscowość, data 

 

 

………………………………………………………………………………. 

Czytelny podpis 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 


