
…………………………….., …………………………… 
miejscowość/place                       data/date 

……………………………………………… 
imię i nazwisko/name and surname 

 

 

Tytuł / stopień, imię i nazwisko - title /degree, name and surname: 

................................................................................................................................................................... 

 

 

Oświadczenie/ Statement 

 

Oświadczam, że nie posiadam obywatelstwa polskiego/ I declare that I do not have Polish citizenship. 

………….………………………………………. 
           czytelny podpis/legible signature 

 
 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Uniwersytet 
Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie informuje, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, 
Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa; 

2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie: e-
mail: iod@ajd.czest.pl, tel. 34 37-84-133; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z rozwojem naukowym i/lub współpracą z zagranicą, przetwarzanie 
jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;  

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą szkoły wyższe, jednostki naukowe, instytucje działające na rzecz nauki i rozwoju edukacji; 
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa – bezterminowo; 
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania; 
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia  
2016 r.; 

9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a 
konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji celów związanych z rozwojem naukowym i/lub 
współpracą z zagranicą; 

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym w formie profilowania. 

 
In accordance with Article 13 Paragraph 1 and Paragraph 2 of General Data Protection Regulation of 27 April 2016 Jan Dlugosz University  
in Czestochowa informs that: 
1) Jan Dlugosz University in Czestochowa, 4/8 Waszyngtona St., 42-400 Czestochowa, 
is the administrator of your personal data; 
2) Contact details of the Data Protection Officer in Jan Dlugosz University in Czestochowa: e-mail: iod@ajd.czest.pl, tel.34 37-84-133; 
3) Your personal data will be processed for the purposes of scientific development and/or foreign relations; the processing is necessary to 

fulfill the administrator’s legal requirements; 
4) Recipients of your personal data will be: academic institutions, research units, institutions promoting science and educational 

development 
5) Your personal data will not be conveyed to third countries/international organizations; 
6) Your personal data will be stored pursuant to legal regulations in force - in perpetuity; 
7) You have the right to access the content of your data and the right to correct it, the right to limit the processing; 
8) You have the right to lay a complaint to Supervisory Authority – Data Protection Office if you realize that the processing of your 

personal data violates the provisions of General Data Protection Regulation of 27 April 2016; 
9) Providing us with your personal data is a condition necessary to conclude the contract. You are obliged to provide it, and the 

consequence of not providing us with the personal data will be lack of ability to implement targets regarding scientific development 
and/or foreign relations; 

10) Your personal data will not be processed in any automated way, including the profiling. 
 

Przyjmuję do wiadomości / I acknowledge all of the above 
 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
Data / Date                  Podpis osoby / The signature of the person 

 
 

mailto:iod@ajd.czest.pl
mailto:iod@ajd.czest.pl

