
 
………………………………………………                                        ..…………………………………….. 
imię i nazwisko / first name and surname    miejscowość / city       data / date
     
........................................................................    
adres / address 
 
....................................................................... 
nr telefonu kontaktowego / telephone contact number 
 
 

OŚWIADCZENIE / DECLARATION 
 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez 
Instytut Chemii Fizycznej PAN, 01-224 Warszawa, Kasprzaka 44/52 organizatora rekrutacji na 
międzynarodowe studia doktoranckie (w ramach “Interdisciplinary NAnoscience School: from 
phenoMEnology to applicationS”) tylko na cele w/w konkursu (zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2016 r. poz. 922). 

I hereby declare that I give consent for my personal data to be stored and processed by the Institute 
of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences, 01-224 Warszawa, Kasprzaka Str. No. 
44/52, the organizer of enrolment procedure for international PhD studies (under “Interdisciplinary 
NAnoscience School: from phenoMEnology to applicationS”), solely for the purposes of that 
competition (under the Personal Data Protection Act of the 29th August, 1997, Journal of Laws of 
2016 item 922). 

 

……………………………………… 

Czytelny podpis / legible signature 

 

Jednocześnie oświadczam, że zgodnie z art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych zostałam/em 
poinformowana/y, że: 

 administratorem danych będzie Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w 
Warszawie przy ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa; 

 przekazane dane osobowe wykorzystane będą  do realizacji w/w konkursu; 

 przekazanie wyżej wskazanych danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do załatwienia 
sprawy; 

 przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania. 
 
 
I also declare that under Article 24 of the Personal Data Protection Act I have been informed that: 

 the administrator of the data will be the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of 
Sciences based in Warsaw, Kasprzaka Str. no. 44/52, 01-224 Warsaw; 

 the provided personal data will be used for the purposes of the aforementioned competition; 

 providing the personal data in question is voluntary but necessary to complete the procedure; 

 I am entitled to access my data and amend them. 
 

 

……………………………………… 

Czytelny podpis / legible signature 

 


