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Wniosek o przyznanie Stypendium z Funduszu Stypendialnego  

im. Adama i Zofii Hulanickich 

 

 

SEKCJA 

A 
PODSTAWOWE DANE i  INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY  

Imię: 
 

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

Nazwisko: 
 

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

PESEL: 
 

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

Nr albumu Wnioskodawcy: 
 

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

Adres stałego 

zamieszkania: 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

Adres kontaktowy: 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

Telefon: ……………………………………………………………………..……………………………… 

E-mail: ……………………………………………………………………..……………………………… 

Średnia ocen za 

poprzedni rok studiów 
………………………………………………………………………………………………...... 

WYPEŁNIA DZIEKANAT 

Stypendium socjalne za 

poprzedni semestr   
………………………………………………………………………………………………...... 

WYPEŁNIA DZIEKANAT 

Uzyskanie wpisu na 

kolejny rok studiów  
………………………………………………………………………………………………...... 

WYPEŁNIA DZIEKANAT 
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SEKCJA 

B 
DOTYCHCZASOWA AKTYWNOŚĆ I PLANY NAUKOWE 

1. 

Proszę wskazać w punktach oraz krótko scharakteryzować (np. członkostwo w kołach naukowych, uczestnictwo 

w stażach naukowych, projektach badawczych/grantach, w konferencjach, seminariach naukowych, nagrody i 

wyróżnienia, opis planów naukowych i/lub związanych z podnoszeniem własnych kompetencji i umiejętności). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

2. 
Dane kontaktowe opiekuna1 mogącego ewentualnie udzielić dodatkowych informacji w celu weryfikacji 

podanych informacji na temat dotychczasowej aktywności naukowej Wnioskodawcy 

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

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

                                                 
1 Przez opiekuna należy rozumieć opiekuna naukowego (np. pracy licencjackiej, koła naukowego), opiekuna 

roku. 
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SEKCJA 

C 
OŚWIADCZENIA  

Oświadczam, że znane mi są postanowienia Regulamin Funduszu Stypendialnego im. Adama i Zofii Hulanickich i poprzez 

złożenie wniosku o przyznanie Stypendium akceptuję te postanowienia. 

 

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

Data i podpis Wnioskodawcy 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

1. Administrator danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 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), dalej „RODO”, administratorem Państwa 

danych jest Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa. 

Z administratorem można się kontaktować za pomocą jednej z wybranych form udostępnionych na stronie: 

https://www.uw.edu.pl/kontakt/. 

2. Inspektor ochrony danych (IOD) 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować  

w sprawach dotyczących Państwa danych osobowych, wysyłając wiadomość na adres: iod@adm.uw.edu.pl. Z IOD można 

się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Uniwersytet 
Warszawski oraz korzystania przez Państwa z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. 

Do zadań IOD nie należy natomiast realizacja innych spraw, jak np. obsługa zawartej umowy, przyjmowanie dokumentów 
związanych z realizacją umowy, itp. 

3. Cele i podstawy prawne i okres przetwarzania 

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach:  

 złożenie wniosku, jego ocena oraz wypłata stypendium w razie wygranej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c i e 

RODO); 

 dochodzenia, obrony i ustalania ewentualnych roszczeń z tytułu powstałego pomiędzy stronami węzła prawnego – 

przez okres do 6 lat od daty zakończenia wypłaty stypendium (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

 realizacji obowiązków rachunkowych i podatkowych – przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym 

zakończy się wypłata stypendium (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

 organizacji pracy – do dnia zakończenia wypłaty stypendium (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

Jeżeli stypendium zostanie objęte składkami społecznymi i składką zdrowotną, Państwa dane osobowe będą przetwarzane 
również w celu: 

 realizacji obowiązków związanych z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym – przez okres 50 lat od 

zakończenia umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

W celu realizacji zawartej umowy Państwa dane osobowe będą przetwarzane w zakresie koniecznym do realizacji zawartej 

umowy zlecenia. Wszystkie inne dane osobowe będą przetwarzane, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub 
spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub innych obowiązujących regulacji. 

https://www.uw.edu.pl/kontakt/
mailto:iod@adm.uw.edu.pl
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Szczególne kategorie Państwa danych osobowych (tzw. dane wrażliwe), o których mowa  

w art. 9 RODO, będą przetwarzane wyłącznie w celu wywiązania z obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub na 
podstawie Państwa zgody. 

Wszystkie inne Państwa dane będą przetwarzane w szczególnych przypadkach po wyrażeniu przez Państwa odrębnej zgody 

na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą mają Państwo prawo wycofać w dowolnym momencie. Przypominamy 

jednocześnie, że wycofanie przez Państwa zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem (art. 7 ust. 3 RODO) 

4. Odbiorcy danych 

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Państwa 

danych osobowych będą mieli również upoważnieni pracownicy administratora, którzy muszą przetwarzać Państwa dane 

osobowe w ramach wykonywanych obowiązków i zadań służbowych. Imię i nazwisko osoby, która wygra stypendium 

będzie także podane do publicznej wiadomości przez umieszczenie go na stronie internetowej Wydziału Chemii 
Uniwersytetu Warszawskiego oraz udostępnione darczyńcom, których darowizna umożliwiła przyznanie stypendium.  

Odbiorcami danych mogą być także inne podmioty, którym administrator zleci wykonanie określonych czynności, z którymi 

wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych, np. podmioty świadczące usługi z zakresu ochrony mienia i osób, 

usługi pocztowe i kurierskie, usługi przewozowe, itp. 

Państwa dane służbowe mogą być także przekazywane stronom umów zawieranych przez Administratora, jeżeli będzie to 
konieczne do realizacji tych umów i będzie wynikało z zawartej umowy. 

5. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) 

Państwa dane mogą być również przetwarzane przez naszego dostawcę usługi G-Suit dla edukacji firmę Google w jej 

centrach przetwarzania danych2. Państwa dane będą chronione przez standardy określone Tarczą Prywatności3, zatwierdzoną 

przez Komisję Europejską. Zapewni to Państwa danym odpowiedni poziom bezpieczeństwa. 

6. Prawa osób, których dane dotyczą 

Na zasadach określonych przez RODO mają Państwo prawo do: 

 dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

 sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

 ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

 usunięcia danych osobowych (z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO); 

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają 
Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. 

7. Informacja o wymogu podania danych 

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa oraz innych regulacji do 

wykonywania zadań wynikających z zawartej umowy jest niezbędne do zawarcia z Państwem umowy. Podanie innych 
danych osobowych jest dobrowolne. 

 

Data i podpis Wnioskodawcy ……..………………. 

 
Uwaga! 

Wypełniony i podpisany wniosek z załącznikami w formie papierowej należy składać do Dziekanatu 
Studenckiego Wydziału Chemii UW (Joanna Keller-Perz) lub przesłać zeskanowany na adres e-mail: 

jkperz@chem.uw.edu.pl    bądź wysłać na adres:  

Wydział Chemii UW, Dziekanat Studencki, ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Wniosek 
o stypendium Hulanickich” do 31 października 2020 r. 

                                                 
2 https://www.google.com/about/datacenters/locations/index.html 
3 https://www.privacyshield.gov/ 

mailto:jkperz@chem.uw.edu.pl



