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               Miejscowość i data: ........................................... 

 
PODANIE 

O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ 
 
 

Imię i nazwisko: ................................................................................................................................... 
 
Proszę o przyjęcie mnie do Szkoły Doktorskiej rozpoczynającej się w roku akademickim 2022/2023 
 
Zakres merytoryczny doktoratu (zaznacz właściwy kwadrat − jeden lub więcej): 

□ choreografia 
□ dyrygentura 
□ edukacja artystyczna w zakresie sztuki 

muzycznej 
□ instrumentalistyka 
□ kameralistyka 
□ kompozycja 

□ muzyka kościelna 
□ reżyseria dźwięku 
□ rytmika 
□ taniec 
□ teoria muzyki 
□ wokalistyka 
□ inny (napisać jaki)

 
 

Podpis kandydata: ............................................ 
 
Załączniki 
 

Lp. Spis dokumentów 
(wymienić wszystkie załączniki do podania o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej) 

Pokwitowanie w przypadku odbioru 
dokumentów przez kandydata/data 

odbioru 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Potwierdzam odbiór wszystkich złożonych załączników (wypełnia sekretariat). 

.............................. .............................. 
data podpis 
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w zakresie numeru telefonu/adresu e-mail w celu kontaktu Pracowni-
ków UMFC ze mną podczas rekrutacji i w trakcie realizacji Studiów w Szkole Doktorskiej. Wyrażoną zgodę mogę 
odwołać w dowolnym momencie i bez podawania przyczyny. 

Informacja na temat przetwarzania danych w procesie rekrutacji do Szkoły Doktorskiej i w dalszym toku studiów doktoranc-
kich: 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina jest Uniwer-
sytet Muzyczny Fryderyka Chopina, z siedzibą przy ul. Okólnik 2 w Warszawie, reprezentowany przez Rektora 
UMFC.  

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych UMFC, który nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych osobowych w 
UMFC realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego: iod@chopin.edu.pl. 

3. Pani/Pana dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit. e) oraz lit. c) RODO w związku z przepisami ustawy 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku oraz innych przepisów mających zastosowanie w 
toku studiów. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich są zbierane. Od-
mowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestniczenia w procesie rekrutacji do Szkoły Doktor-
skiej w UMFC i/lub w dalszym procesie studiów. Dane w zakresie adresu e-mail oraz numeru telefonu przetwarzane 
będą w celu umożliwienia bezpośredniego kontaktu UMFC z Panią/Panem w związku z rekrutacją i realizacją stu-
diów, ich podanie nie jest obowiązkowe, ale ułatwi i usprawni UMFC kontakt z Państwem, a przetwarzanie odbywa 
się będzie za Pani/Pana zgodą.  

4. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych w odrębnych prze-
pisach prawa, m.in. podmiotom wymienionym w art. 354 ust. 3 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce np. 
ministrowi, ministrom nadzorującym uczelnie i innym wskazanym w ustawie, RDN, KEN, NAWA, NCN, NCBiR, Pre-
zesowi PAN, a także podmiotom, z którymi UMFC zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z 
realizacja określonych celów.  

5. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Dok-
torskiej natomiast w przypadku osób przyjętych do Szkoły Doktorskiej – przez czas trwania studiów w celu doku-
mentowania ich przebiegu, a następnie w celach archiwizacyjnych.  

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, cofnięcia zgody w przypadku 
przetwarzania na jej podstawie, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz do wniesienia 
sprzeciwu. Realizacja każdego z praw będzie wynikać i odbywać się zgodnie z określonymi przepisami prawa. 

7. W przypadku uznania, że Pani/Pana dane przetwarzane są w sposób niezgodny z przepisami prawa przysługuje 
Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z 
siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie. 

8. Realizacja praw, o których mowa w pkt. 6 możliwa jest za pośrednictwem adresu e-mail iod@chopin.edu.pl lub  
szkoladoktorska@chopin.edu.pl, ew. kierując wniosek na adres siedziby UMFC.  

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. Nie będą 
również przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. 

10. Informujemy również, że Administrator stosuje na terenie Uczelni monitoring wizyjny w celu ochrony bezpieczeństwa 
osób i mienia UUMFC. Obszar objęty monitoringiem jest oznakowany, szczegółowe informacje na temat przetwa-
rzania danych w związku ze stosowanym monitoringiem dostępne są na stronie internetowej UMFC oraz przy wejściu 
do Uczelni. 

 

.............................. .............................. 
data podpis 
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