
Załącznik Nr 1 
PROSZĘ  WYPEŁNIC KOMPUTEROWO  
 

P O D A N I E 

 

Proszę o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w roku akademickim 

20………../20………..., 

w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu: 

- dyscyplina naukowa: nauki farmaceutyczne* 

- dyscyplina naukowa: nauki medyczne* 

- dyscyplin naukowa: nauki o zdrowiu* 

* właściwe zakreślić 

 Opiekunem merytorycznym/naukowym projektu badawczego (potencjalny promotor) będzie: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

KANDYDAT 

1. Nazwisko: ……………………………………………......... Imię/ Imiona: ………………………...……................................... 

2. Data i miejsce urodzenia: dzień  __ __   miesiąc  __ __  rok  __ __ __ __  miejscowość............................. 

 woj. ................................................................................ kraj ....................................................................... 

obywatelstwo …………………………………………………….. kraj pochodzenia……………………………………………………….. 

typ dokumentu tożsamości …………………………………….……………………………………………………………………………….. 

numer dokumentu tożsamości ………………………………………………………………………………………………………………… 

kraj wydania dokumentu tożsamości ……………………………………………………………………………………………………….. 

3. PESEL_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

4. Imię matki: .....................................................   Imię ojca: ......................................................................... 

5. Adres stałego zameldowania: kod __ __ - __ __ __ miejscowość ............................................................. 

ulica .................................................................. nr domu .............  województwo …….…………………........... 

powiat .................................................... 

6. Adres do korespondencji: kod __ __ - __ ___ miejscowość……………………………………………......................... 

ulica ………………………………………………  nr domu …………….  województwo ………………………………………………….. 

powiat ……………………………………………………. 



7. Numer telefonu ………………………………………………………….. 

8. E- mail …………………………………………………………………………. 

Dane zawarte w formularzu rejestracyjnym przekazuję dobrowolnie. Posiadam wiedzę, iż podanie danych i udział  
w kwalifikacji na studia jest uzależniony od mojej decyzji, jednocześnie brak podania danych uniemożliwi mi udział w procesie  
rekrutacyjnym na studia. Zostałem poinformowany o planowanej formie i zakresie przetwarzania moich danych, jak również, 
że mam prawo rezygnacji z udziału w procesie rekrutacji w każdym momencie. 
 
Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych 
Administratorem danych osobowych zgromadzonych w toku rekrutacji, a w przypadku zakwalifikowania się na studia również 
w trakcie realizacji procesu kształcenia, jest Uniwersytet Medyczny w Lublinie z siedzibą przy Al. Racławickich 1, 20-059 
Lublin.  
Uniwersytet przetwarza dane osobowe dla celów postępowania rekrutacyjnego na studia oraz – w przypadku 
zakwalifikowania się na studia – dokumentowania przebiegu studiów, a także dla celów statutowych, archiwalnych  
i statystycznych, jak również w celu dochodzenia roszczeń - w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa. 
Podanie danych jest dobrowolne jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Podstawą do przetwarzania 
danych osobowych kandydatów na studia jest Ustawa z dnia 20lipca 2018r, zaś w toku studiów również inne przepisy prawa, 
w tym regulujące sposób prowadzenia dokumentacji studiów.  
Dane będą przetwarzane wyłącznie w okresach niezbędnych do realizacji wyżej określonych celów, a także w okresie 
niezbędnym do wyjaśnienia wszelkich wątpliwości oraz ewentualnych roszczeń związanych w realizacją danego procesu 
przetwarzania danych, w okresie przewidzianych przepisami prawa oraz aktami prawnymi wewnętrznymi obowiązującymi  
w Uniwersytecie. 
Przetwarzane dane nie będą przedmiotem sprzedaży i udostępniania podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem podmiotów 
uprawnionych na mocy przepisów prawa, w tym takich, z którymi Uniwersytet zawrze stosowne umowy, np. w związku  
z korzystaniem z usług zewnętrznych, m.in. w zakresie IT.  
Każdy kandydat, a w przypadku kwalifikacji na studia student, którego dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych, ich 
sprostowania, przenoszenia danych, uzyskania ich kopii, ma prawo również złożyć skargę do organu nadzorczego i dochodzić 
swoich praw na drodze postępowania sądowego. W przypadkach przewidzianych przepisami prawa może skorzystać z prawa 
ograniczenia przetwarzania danych, zaś w sytuacji uczestniczenia w trakcie studiów w dobrowolnych inicjatywach 
wymagających zgody studenta uprawniony jest do odwołania zgody, może także żądać usunięcia danych lub wyrazić sprzeciw 
co do ich przetwarzania.  
Przetwarzane dane nie będą wykorzystane w innych celach, poza wskazanymi powyżej, nie będą one podlegały profilowaniu, 
nie będą również w oparciu o nie podejmowane jakiekolwiek decyzje w sposób zautomatyzowany.  
Administrator danych osobowych powołał osobę nadzorującą prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którą 
można skontaktować się pod adresem: daneosobowe@umlub.pl.  
 

Jeżeli jesteś zainteresowany otrzymywaniem informacji o działaniach związanych z wydarzeniami i inicjatywami 

podejmowanymi przez Uniwersytet po zakończeniu procesu rekrutacji zaznacz poniższe zgody, zgodnie z własną wolą. 

Wyrażenie zgód jest dobrowolne, masz prawo je odwołać w każdy momencie, co nie będzie jednak miało wpływu na 

legalność przetwarzania danych przed cofnięciem zgody. Dane nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu poza 

wskazanym w zgodzie, będą one przetwarzane w okresie obowiązywania zgód, do czasu ich odwołania lub wyrażenia 

sprzeciwu wobec przewarzania danych. Wszelkie informacje dotyczące sposobu przetwarzania danych zostały zawarte  

w klauzuli informacyjnej w zakresie przetwarzania danych osobowych. 

Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych zawartych w formularzu po zakończeniu procesu rekrutacji do celów związanych  
z realizacją działań marketingowo-informacyjnych przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie z siedzibą przy  
Al. Racławickich 1, 20-059 Lublin. 

Wyrażam zgodę 
na przekazywanie przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie z siedzibą przy Al. Racławickich 1, 20-059 Lublin 
niezamówionych informacji, w tym informacji handlowych, na wskazaną przez mnie skrzynkę pocztową, zgodnie  
z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.  

Wyrażam zgodę 
na przekazywanie przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie z siedzibą przy Al. Racławickich 1, 20-059 Lublin informacji 
marketingowych przy wykorzystaniu końcowych urządzeń telekomunikacyjnych, w szczególności z wykorzystaniem 
wskazanego numeru telefonu, zgodnie z Ustawą Prawo telekomunikacyjne. 

 

mailto:abi@umlub.pl

