
���� Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci: imion, 
nazwisk, odpisu dyplomu, adres korespondencyjny, adres e-mail, numeru telefonu oraz opinię 
samodzielnego pracownika naukowego, przez Instytut Biocybernetyki i Inżynierii 
Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN z siedzibą przy ul. księcia Trojdena 4, 02-109 Warszawa, 
w celu wykonywania zadań administratora danych wynikających z realizacji rekrutacji na 
studia doktoranckie. 
Przyjmuję do wiadomości, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami informacje o dorobku 
naukowym zostaną zamieszczone na stronie Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii 
Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN. 
Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r., o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z poz. zm.) oraz Rozporządzeniem 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 (Dz. Urz. UE L 119/1))  

 
 
 
 

………………………………… 
  podpis kandydata 

 
 



 
Szanowni Państwo, 
  
w związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, 
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 informujemy:
1. Administratorem danych osobowych jest Instytut Biocybernetyki i In

Biomedycznej im. M. Nałę
2. W sprawach związanych z Pani/

Ochrony Danych, e-mail: iod
Instytut Biocybernetyki i In
ul. księcia Trojdena 4
z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”

3. Przetwarzane będę następują
służbowy numer telefonu, informacje o dorobku naukowym (zgodnie z obowi
regulaminami). 

4. Dane osobowe przetwarzane b
danych osobowych (Dz. U. 201
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w zwi
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119/1))

5. Dane osobowe przetwarzane b
służbowych, a także celach archiwalnych i statystycznych. 

6. Dane osobowe przetwarzane b
jego rozwiązaniu zgodnie z przepisami prawa

7. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo dost

przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a 

w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie 
Skorzystanie z prawa do cofni
miejsce do momentu wycofania zgody.

10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
ochroną danych osobowych w pa
miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak podania danych uniemo
prawidłowy przepływ informacji wynikaj
 

 

życie 25 maja 2018 roku, Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy:

ratorem danych osobowych jest Instytut Biocybernetyki i Inżynierii 
Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN z siedzibą w Warszawie przy ul. księ

ązanych z Pani/Pana danymi należy kontaktować się z Inspektorem 
mail: iod@ibib.waw.pl, tel. 022 5925985 lub listownie na adres:

Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN 
Trojdena 4, 02-109 Warszawa  

z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych” 
ę ępujące dane osobowe: imiona, nazwiska, służbowy adres e

, informacje o dorobku naukowym (zgodnie z obowi

Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018
danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z poz. zm.) oraz Rozporzą
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 

dzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119/1))  
Dane osobowe przetwarzane będą w związku z wykonywaniem obowią

że celach archiwalnych i statystycznych.  
Dane osobowe przetwarzane będą przez okres obowiązywania stosunku pracy oraz po 

zaniu zgodnie z przepisami prawa. 
ę ą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, 
ęcia lub ograniczenia przetwarzania. 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a 
żenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do jej wycofania. 

Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało 
miejsce do momentu wycofania zgody. 

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
obowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, 

miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak podania danych uniemo
prawidłowy przepływ informacji wynikający ze stosunku pracy. 

Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy:   

ratorem danych osobowych jest Instytut Biocybernetyki i Inżynierii 
 w Warszawie przy ul. księcia Trojdena 4  

ć ę z Inspektorem 
022 5925985 lub listownie na adres: 

żbowy adres e-mail, 
, informacje o dorobku naukowym (zgodnie z obowiązującymi 

2018 r., o ochronie 
raz Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

wykonywaniem obowiązków 

zywania stosunku pracy oraz po 

 przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 
pu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a 
danych osobowych do jej wycofania. 

cia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało 

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 
stwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak podania danych uniemożliwi 


