
Klauzula informacyjna  
na potrzeby Ministerstwa Edukacji i Nauki 

 
Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 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 (dalej: RODO) informujemy, że: 
1. Administratorem Twoich danych osobowych w ramach programu Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego pn. „Doktorat wdrożeniowy” jest Minister Edukacji i Nauki 
(ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, e-mail: konkurs.doktoraty@nauka.gov.pl lub 
tel. +48 22 529 23 65). 

2. W Ministerstwie został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym 
możesz skontaktować się telefonicznie +48 22 52 92 286 lub mailowo, przesyłając 
informacje na adres inspektor@mein.gov.pl. 

3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach przyznania jednostce środków 
finansowych w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” na dofinansowania 
kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej w celu realizacji badań 
naukowych oraz na stypendium doktoranckiego w okresie odbywania kształcenia 
w Szkole Doktorskiej 

4. Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych osobowych: imię 
(imiona) i nazwisko, rok urodzenia, nr PESEL, a w przypadku jego braku nazwa 
i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, nr telefonu, adres e-mail. 

5. Zebrane dane nie będą przekazywane do innych podmiotów w celach nie 
związanych z realizacją programu „Doktorat wdrożeniowy”. 

6. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat od momentu złożenia 
przez jednostkę wniosku w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”. 

7. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich: 
sprostowania, ograniczenia przetwarzania. Z ww. żądaniem możesz wystąpić do 
administratora danych w formie pisemnej na adres: ul. Wspólna 1/3, 00-529 
Warszawa, elektronicznej na adres konkurs.doktoraty@nauka.gov.pl lub ustnie (o 
ile innymi sposobami będzie możliwe potwierdzenie Twojej tożsamości). 

8. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. Możesz to zrobić, jeśli uznasz, że przetwarzanie 
Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. 

9. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W związku 
z powyższym jesteś zobowiązany do podania swoich danych osobowych, 
a konsekwencją niepodania tych danych będzie brak zgłoszenia do programu 
„Doktorat wdrożeniowy”. 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z powyższą klauzulą informacyjną oraz 
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ministra 

Edukacji i Nauki w ramach VI. edycji programu „Doktorat wdrożeniowy”. 
 
 
 
………………………………………….    ……………………………………………..  
(miejscowość, dzień)        (czytelny podpis) 
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