
Kliknij w pole i wypełnij tabelki 

Dane kontaktowe i informacje 
 Samorząd Doktorantów PAN 

► wypełniony formularz prosimy odesłać na skrzynkę e-mail RSD PAN: sd@pan.pl ◄

* pole obowiązkowe

A. Pełna nazwa Instytutu Polskiej Akademii Nauk*

B. Przewodniczący/ąca Samorządu Doktorantów PAN

B1 imię i nazwisko* 

B2 e-mail*

B3 telefon 

C. Adresy e-mail

C1* C2 
do Samorządu Doktoranckiego PAN 

przy Instytucie PAN 
Osoba do kontaktu 

z tą osoba będziemy się kontaktować, jeśli 
taka sama jak w części C1 to nie wypełniaj 

D. Kierownicy studiów doktoranckich i szkół doktorskich:

D1 D2 
Studia doktoranckie Szkoła doktorska 

imię i 
nazwisko 

e-mail



 

E. Kwota stypendium doktoranckiego (stary tryb studiów dok.) 
wpisz:  stacjonarne lub niestacjonarne, jeśli dotyczy 

 
 

 

F. Liczba doktorantów w Instytucie PAN 
 

a: studia doktoranckie b: szkoła doktorska Suma (a+b) 
stacjonarni 

  
 

niestacjonarni 
  

   
RAZEM wszystkich:  

 

 
G. Informacje do formularza: 

 

 

 
H. Pytanie lub prośba do Rady Samorządu Doktorantów PAN? 

 

 

 

 

Dziękujemy za wypełnienie waszych danych! 
 

 

Przesyłając powyższy formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
przez Radę Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk. Jednocześnie oświadczam, że 
podaję dane osobowe dobrowolnie i są one zgodne z prawdą. Zapoznałem/łam się również  
z  treścią  klauzuli  informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych 
osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. 

 

 

 



 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia PEiR (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 od dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rada Samorządu Doktorantów 
Polskiej Akademii Nauk, adres: Pałac Kultury i Nauki, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa, skrytka 
pocztowa 24; adres e-mail: sd@pan.pl; strona internetowa: 
www.samorzaddoktorantow.pan.pl/; 

2) W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/a danych można kontaktować się  
z Administratorem poprzez wskazane dane kontaktowe; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłania informacji  
o bieżącej działalności Rady Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk; 

4) Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które 
uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa; 

5) Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich 
sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono 
jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez 
Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy 
przetwarzania; 

6) Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora 
przetwarzanie Pani/a danych do Prezesa UODO (uodo.gov.pl); 

7) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane w sposób oparty wyłącznie na 
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji lub profilowaniu; 

8) W celu skorzystania z przysługujących praw może Pani/Pan zgłosić odpowiednie 
żądanie w siedzibie administratora lub przesyłając je na jeden z podanych adresów. 
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