
 
 

 

Kwestionariusz osobowy 

miejsce  

na fotografię 

 

1. Imię (imiona) i nazwisko ................................................................................................. ..... 

 

  

 

2. Data i miejsce urodzenia 

 

3. Obywatelstwo 

4. Numer ewidencyjny (PESEL) 

 

 
 

5. ............................................................................................................................. ................................................................. 
      (dokładny adres zamieszkania) 

................................................................................................................................................. ................................................. 
 (dokładny adres do korespondencji) 

 

e.mail………………………………………………..               telefon……………………………………………….. 

 

6. Wykształcenie:……………………………………………………………………………………………………………………….... 

Data otrzymania tytuł zawodowego ……………………………… numer dyplomu ukończenia studiów………………...……… 

Data uzyskania stopnia doktora sztuki w dziedzinie…………………………………………. w dyscyplinie………….………..… 

Data uzyskania stopnia dra hab. sztuki  w dziedzinie…………………………. w dyscyplinie………………………………..….. 

7. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia 

okres 
 Stanowisko 

od 

 

do 

     

    

    
 

8. Oświadczam, że dane zawarte w pkt. 1, 2,3, 4, i 5 są zgodnie z dowodem osobistym seria ............................................. 

 

nr ........................................ wydanym przez ...................................................................... .................................................... 

 

w ...............................................................     ............................................................. albo innym dowodem tożsamości 

               (data wydania dowodu osobistego) 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Akademie Sztuk Pięknych w Gdańsku w związku z czynnościami przewodu 

doktorskiego,  zgodnie z art. 6 ust 1. lit. a) 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). 

 

......................................................................                                   .................................................................................  

 (miejscowość i data)                                     (podpis osoby składającej kwestionariusz) 



 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Sztuk Pięknych  

w Gdańsku, przy ul. Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk, NIP 583-000-93-46, REGON 

000275820, tel. 58 301 28 01. 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: iod@asp.gda.pl, tel. 58 301 28 01 w. 18. 

3. Dane osobowe są przetwarzane w celu dokumentowania przebiegu postępowania  

o nadanie stopnia lub tytułu w zakresie sztuki na podstawie art. 6 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) w związku z Ustawą z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i 

tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1789; 

zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1530.) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków 

przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w 

postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 r. poz. 261), w związku z Ustawą 

Prawo o szkolnictwie wyższym 27 lipca 2005 r.  

4. Odbiorcą danych osobowych będą pracownicy komórek organizacyjnych Akademii Sztuk 

Pięknych w Gdańsku w zakresie niezbędnym do realizacji wyżej wymienionych celów 

przetwarzania danych osobowych oraz osoby i instytucje upoważnione z mocy prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

6. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat (dokumentacja 

przewodowa).  

7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania (dostęp, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania Pani/Pana 

danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie 

oraz na podstawie przepisów prawa dotyczących np. archiwizacji). 

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia 

danych (pozytywne rozpatrzenie Pani/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub prawa 

do przeniesienia Pani/Pana danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie 

których odbywa się przetwarzanie, a także m.in.  

z zasadami wynikającymi z kodeksu postępowania administracyjnego). 

9. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej cofnięciem. 

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu dokumentowania 

postępowania o nadanie stopnia lub tytułu w zakresie sztuki. Niepodanie wskazanych danych 

osobowych spowoduje brak możliwości dokumentowania postępowania o nadanie stopnia lub 

tytułu w zakresie sztuki, a co za tym idzie brak możliwości procedowania we wspomnianym 

zakresie. 

 


