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Data:  .............................. 

 
PODANIE   O   ZGODĘ   NA   WYJAZD   STYPENDIALNY   W   RAMACH   PROGRAMU   ERASMUS + 

 

............................................................  
Nazwisko, imię, nr indeksu 
 
............................................................  …………………………………………………………… 
Data urodzenia, PESEL     Adres zamieszkania 
 
............................................................  …………………………………………………………… 
Wydział, specjalność     Stopień studiów, rok studiów 
 
............................................................  …………………………………………………………… 
Numer telefonu      Adres e-mail 
 

 
 
 
 
Dziekan  
 
Wydziału 
.................................................. 
w miejscu  

 
Proszę o wyrażenie zgody na mój wyjazd na studia/ praktyki/ I semestr / II semestr / cały rok 
akademicki (proszę  zakreślić odpowiednie) do jednej z następujących uczelni (proszę podać nazwę 
uczelni, miasto, państwo): 
 

1. .......................................................................................................................... 

 

2. .......................................................................................................................... 

 

3. .......................................................................................................................... 

 

4. .......................................................................................................................... 
 
na stypendium w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2023/ 2024. 
  
Jako osoba uprawiona do otrzymywania stypendium socjalnego w UMFC w roku akademickim 
2022/2023 do niniejszego podania dołączam kopię stosownej decyzji.* 
 
 
Zgoda Pedagoga/Opiekuna praktyk ............................................................. 
                                                                                            (podpis, data)  
 

Zgoda Dziekana Wydziału  .............................................................. 
                                                                                    (podpis, pieczątka, data) 
 
 
 
*  s k r eś l i ć ,  j eś l i  n i e  d o t yc zy  
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Uzas ad n i en i e  
 
..................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................... 
 
 
                                                                                                ............................................... 

(podpis Studentki/ Studenta) 

_______________________________________________________________________________ 

 

! Ogólne informacje nt. mobilności w ramach programu Erasmus+: www.chopin.edu.pl, 
ERASMUS+.  

 
! Podanie niniejsze studenci składają w dn. 01.12.2022-20.01.2023, pok. 207, parter 
 
! Załączniki: 

 
• kserokopie dyplomów (nagród lub uczestnictwa) konkursów muzycznych lub inne dokumenty 

poświadczające osiągnięcia artystyczne Studentki/Studenta - wymagane; 
• dyplom ukończenia/zaświadczenie o odbywaniu kursu języka angielskiego lub języka kraju, do 

którego chce się aplikować (np. jęz. hiszpańskiego), lub jakikolwiek dokument poświadczający 
znajomość języka obcego - wymagane; 

• list rekomendujący od dziekana, pedagoga UMFC i/ lub od innego artysty spoza UMFC - 
zalecane; 

• list zapraszający z instytucji  zagranicznej od pedagoga, który wyraził zgodę na przyjęcie 
Studentki/ Studenta do swojej klasy - opcjonalne. 

 
! Wyniki prac komisji kwalifikującej: do dn. 31.01.2023, www.chopin.edu.pl, ERASMUS+. 
! Dokumenty wymagane do składania aplikacji do wybranych uczelni zagranicznych 
 

• e-Learning Agreement for Studies lub Learning Agreement for Traineeships;  
• Student Application Form (formularze dostępne na stronie: www.chopin.edu.pl, ERASMUS+;   
• Demo, link do nagrań lub dokumenty  poświadczające  umiejętności  artystyczne, podpisane 

przez siebie i pedagoga (opiekuna praktyk) lub dziekana;   
• list motywacyjny oraz cv artystyczne (w  języku angielskim lub języku kraju docelowego). 
 

Uwaga Studenci aplikujący do Danii, Norwegii, Szwecji, Finlandii – terminy przyjmowania 
dokumentów w uczelniach skandynawskich są krótsze i w większości nie wykraczają poza koniec 
lutego. 
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Informacja na temat przetwarzania danych osobowych Studentów Uniwersytetu Muzycznego 

Fryderyka Chopina przystępujących do Programu Erasmus+  

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Uniwersytecie Muzycznym 

Fryderyka Chopina (UMFC) jest Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina z siedzibą w Warszawie, 

przy ul. Okólnik 2, reprezentowany przez Rektora Uczelni. 

 

Administrator danych informuje, że: 

1. Kontakt z inspektorem ochrony danych, który sprawuje nadzór nad ochroną danych 

osobowych w UMFC realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego: 

iod@chopin.edu.pl. 

2. Wskazanie danych w „Podaniu o wyrażenie zgody na wyjazd stypendialny w ramach 

Programu Erasmus+” jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia podania. W przypadku 

zakwalifikowania do wyjazdu stypendialnego Państwa dane będą dalej przetwarzane w celu 

związanym z udziałem w Programie, dokumentowaniem jego przebiegu, sprawozdawczością 

wynikającą z realizacji Programu oraz jego  promocją, a następnie archiwizacją dokumentacji. 

Przetwarzanie danych oparte jest na wyrażonej przez Państwa zgodzie na udział w programie 

Erasmus+ oraz obowiązkach wynikających z poszczególnych przepisów prawa dotyczących 

organizacji wyjazdów stypendialnych w ramach Programu Erasmus +, m.in. Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające 

„Erasmus+”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz 

uchylające decyzje nr 1719/2006/WE, 1720/2006/WE i 1298/2008/WE (art.6 ust.1 lit. c 

RODO), zawartych umów pomiędzy UMFC a organizatorami Programu oraz z umowy 

pomiędzy Panią/Panem a UMFC (art. 6 ust.1 lit. b RODO). 

3. Pani/Pana dane są przetwarzane jedynie przez upoważnionych Pracowników UMFC, 

zaangażowanych w procesy związane z organizacją wyjazdów stypendialnych w ramach 

Programu Erasmus +.  

4. Państwa dane zostaną wprowadzone do elektronicznego systemu zarządzającego 

informacjami dotyczącymi mobilności Erasmus+.  

5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą instytucje, które na mocy obowiązujących przepisów 

oraz zawartych umów są odbiorcami danych w Programie Erasmus+, m.in. Narodowa 

Agencja Erasmus+ (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji), Ministerstwo Edukacji i Nauki, 

Ministerstwo Dziedzictwa Narodowego, Kultury i Sportu, Komisja Europejska i ew. inne 

podmioty odpowiedzialne za kontrole i audyty realizacji umów związanych z udziałem w 

Programie zgodnie z przepisami UE. Odbiorcami państwa danych moga być również 

podmioty świadczące na rzecz UMFC usługi, którym na mocy stosownych umów powierzono 

do przetwarzania dane osobowe.  

6. Pani/Pana dane przetwarzane będą przez cały czas Pani/Pana udziału w Programie 

Erasmus+, a także po jego zakończeniu - przez czas przewidziany dla archiwizacji 
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dokumentacji. W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody – do czasu 

jej odwołania.  

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia, cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na jej podstawie, wniesienia 

sprzeciwu oraz ograniczenia przetwarzania. Każde z tych praw będzie rozpatrywane zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

8. W przypadku uznania, ze Pani/Pana nie są przetwarzane w sposób zgodny z obowiązującymi 

przepisami, przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2. 

9. Realizacja praw, o których mowa w pkt 7 możliwa jest za pośrednictwem adresu e-mail 

erasmus@chopin.edu.pl lub kierując pisemny wniosek na adres siedziby UMFC. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym 

podejmowaniem decyzji w tym w oparciu o profilowanie. Pani/Pana dane nie będą również 

przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych.  

 
 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacją na temat przetwarzania danych w związku 
z rekrutacją i dalszym udziałem w Programie Erasmus+.  

 

………………………………….…………………………….. 

(podpis Studentki/ Studenta) 
 
 
 


