
Załącznik nr 2 do regulaminu  kursu „Prawo Unii Europejskiej w praktyce stosowania prawa – As w talii kart pełnomocnika” – druk zgłoszenia 

• Wypełniony kwestionariusz wraz z dokumentami uprzejmie proszę przesłać do dnia 31 grudnia 2023 r. 

na adres: Lilia Chodakowska, Instytut Nauk Prawnych PAN, ul. Nowy Świat72 (Pałac Staszica), 00 – 330 

Warszawa (list polecony), 

• albo złożyć osobiście w Kancelarii INP PAN (pok. 272, do dnia 31 grudnia 2023 r.) w Pałacu Staszica, ul. 

Nowy Świat 72, 00 – 330 Warszawa, 

• albo przesłać pocztą elektroniczną zeskanowane wymagane dokumenty na adres: 

l.chodakowska@inp.pan.pl (ważne: skuteczne złożenie dokumentów w wersji elektronicznej 

każdorazowo będzie potwierdzane e-mailem zwrotnym).  

W przypadku składania dokumentów w wersji elektronicznej, zakwalifikowany Uczestnik kursu jest 

zobowiązany dostarczyć materialną wersję dokumentów elektronicznych, najpóźniej wraz z 

dostarczeniem podpisanej umowy o warunkach odpłatności za kurs. 

 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU 

w intensywnym kursie 

„Prawo Unii Europejskiej w praktyce stosowania prawa – As w talii kart 

pełnomocnika” 
 
UWAGA: PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

1. Imię i nazwisko  

2. Wykształcenie  

3. Uczelnia  

4. Kierunek ukończonych studiów 
 

5. Data ukończenia studiów  

6. PESEL  

7. Adres zamieszkania  

8. Adres do korespondencji  

9. Telefon kontaktowy (bezpośredni)  

10. Adres e-mail  

11. 
Dane do faktury VAT (jeśli potrzebna 

faktura VAT) 

 

 

Załączam:  

1)  odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich, licencjackich lub równorzędnych (albo kopię 

dyplomu poświadczoną notarialnie);  



2)  dokument poświadczający zmianę imienia lub nazwiska (dokument wymagany jedynie w przypadku gdy 

kandydat po wydaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich, licencjackich lub równorzędnych 

zmienił imię lub nazwisko); 

3) potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej. 

• Oświadczam, że zapoznałem(łam) się z Regulaminem kursu „Prawo Unii Europejskiej w praktyce 

stosowania prawa – As w talii kart pełnomocnika” wraz z załącznikami, w tym ze wzorem decyzji w 

sprawie przyjęcia na kurs oraz wzorem umowy o warunkach odpłatności za kurs „Prawo Unii 

Europejskiej w praktyce stosowania prawa – As w talii kart pełnomocnika” zamieszczonymi na stronie 

internetowej INP (www.inp.pan.pl).  

• Zobowiązuję się do wniesienia czesnego po podpisaniu umowy z Instytutem Nauk Prawnych PAN o 

warunkach odpłatności za kurs „Prawo Unii Europejskiej w praktyce stosowania prawa – As w talii kart 

pełnomocnika”. 

 

• Wymagane rozporządzeniem 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) informacje o przetwarzaniu danych osobowych osoby zgłaszającej udział w kursie 

zawarte są w odrębnym dokumencie znajdującym się na stronie internetowej INP www.inp.pan.pl w 

zakładce dotyczącej studiów. 

Uwaga: datą decydującą o kolejności przyjęcia na kurs jest data złożenia wszystkich wymaganych 

dokumentów. 

 

 

……………………………………………….. 

/podpis/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w 

rekrutacji na intensywny kurs „ Prawo Unii Europejskiej w praktyce stosowania prawa 

– As w talii kart pełnomocnika” 

1. Administrator danych osobowych 

 Administratorem Twoich danych osobowych będzie Instytut Nauk Prawnych Polskiej 

Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie, Nowy Świat 72 (dalej: Instytut). Możesz się z nami 

skontaktować w następujący sposób:  

- listownie na adres: ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa 

 - przez e-mail: inp@inp.pan.pl  

- telefonicznie: 22 826 75 71 

 

 2. Inspektor ochrony danych  

Inspektor ochrony danych w Instytucie to osoba, do której możesz się zwrócić w sprawach 

ochrony Twoich danych osobowych. Kontakt:  

a) email: iod@inp.pan.pl  

b) pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w sekcji „Administrator danych”.  

 

3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania  

Instytut będzie przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:  

a) przeprowadzić rekrutację na kurs.  

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest: 

 − Przepis prawa (art. 6 ust. 1 lit c RODO) – ustawa o Polskiej Akademii Nauk przewidująca 

uprawnienia do prowadzenia przez instytut w Polskiej Akademii Nauk studiów 

podyplomowych i kursów  na zasadach określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym. 

− Przepis prawa (art. 6 ust. 1 lit c RODO) – ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym określająca 

zasady prowadzenia studiów podyplomowych.  

b) świadczyć usługi edukacyjne – po zakwalifikowaniu się oraz podpisaniu umowy. Podstawą 

prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO) c) 

zarchiwizować dokumentację Twojej edukacji. Podstawą prawną przetwarzania Twoich 

danych jest przepis prawa (art. 6 ust. 1 lit c RODO) – ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym 

określająca zasady prowadzenia studiów podyplomowych. 

4. Okres przetwarzania danych osobowych  

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres:  

a) przeprowadzania rekrutacji na kurs. W przypadku nieprzyjęcia na kurs Twoje dane nie będą 

dalej przetwarzane;  

b) trwania umowy oraz przez 6 lat od jej zakończenia w przypadku przyjęcia na kurs i 

podpisania umowy;  

c) 50 lat od zakończenia edukacji - w przypadku rozpoczęcia edukacji  

5. Odbiorcy danych  

Instytut będzie przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom usług informatycznych, 

którym zlecamy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych. 

 

6. Obowiązek podania danych  

Konieczność podania danych osobowych wynika z obowiązku przeprowadzenia rekrutacji na 

kurs. Konsekwencją niepodania przez Ciebie danych osobowych będzie brak możliwości 
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uczestniczenia w rekrutacji i skorzystania z usług edukacyjnych przeprowadzanych przez 

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.  

 

7. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych  

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

a) prawo dostępu do Twoich danych osobowych – informacji o przetwarzaniu danych 

osobowych oraz kopii Twoich danych,  

b) prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,  

c) prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,  

d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, 

 e) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją 

szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane w zakresie zadania 

realizowanego w interesie publicznym  

 

8. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu  

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk nie wykorzystuje Twoich danych do 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz nie wykonuje profilowania.  

 

9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 

danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznasz że zostały 

naruszone przepisy RODO. 

 


