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OŚWIADCZENIE KANDYDATA DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ 
DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

 
 
 
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku 
wszelkich informacji dotyczących postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej, a następnie 
przebiegu kształcenia w Szkole Doktorskiej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej 
wskazanych we wniosku o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 
r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.). 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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) informujemy, że:  
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Muzyczna im. Stanisława 
Moniuszki w Gdańsku, ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk;  
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mailowego: 
iod@amuz.gda.pl;  
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:  
a) przeprowadzenia procesu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez Akademię 
Muzyczną im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, e oraz art. 9 
ust. 2 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,  
b) przekazywania bieżących informacji związanych z postępowaniem rekrutacyjnym do Szkoły 
Doktorskiej, a następnie przebiegu kształcenia w Szkole Doktorskiej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 
a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,  
c) prowadzenia prawidłowego dokumentowania przebiegu procesu kształcenia w Szkole 
Doktorskiej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, e oraz art. 9 ust. 2 lit. b ogólnego rozporządzenia  
o ochronie danych;  
4) Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym  
u administratora do przetwarzania danych osobowych, podmiotom przetwarzającym na mocy 
umowy powierzenia oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;  
5) W oparciu o Pani/Pana dane osobowe nie będą podejmowane decyzje w sposób 
zautomatyzowany, nie będą one podlegały również profilowaniu;  
6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wszelkich 
czynności związanych z procesem rekrutacji oraz archiwizacji dokumentacji zgodnie  
z procedurami obowiązującymi u administratora w związku z koniecznością zapewnienia 
możliwości wyjaśnienia wszelkich wątpliwości związanych z procesem rekrutacji, a w wypadku 
przyjęcia do Szkoły Doktorskiej – przez okres 50 lat od ukończenia kształcenia;  
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7) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przez Akademię 
Muzyczną, przy czym prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem 
przetwarzania danych osobowych;  
8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne w celu wzięcia udziału  
w rekrutacji i dokumentowania przebiegu kształcenia w Szkole Doktorskiej na podstawie ustawy 
z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;  
9) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w granicach 
określonych w przepisach prawa.  
 
 
 
 

………………………………………….. 
(czytelny podpis kandydata) 

 
 


