
 

 

Załącznik nr 4 do Regulaminu projektu strategicznego Mentoring naukowy 

 

Oświadczenia i zgody 

Oświadczenia: 

a) Kandydat oświadcza, że w momencie składania i realizacji projektu posiada status pracownika badawczego, 
badawczo-dydaktycznego lub doktoranta Szkoły Doktorskiej UEW. 

b) Kandydat oświadcza, że zapoznał się z treścią i akceptuje warunki Regulaminu projektu strategicznego 
Mentoring naukowy. 

c) Kandydat oświadcza, że publikacje będące wynikiem realizacji projektu zostaną afiliowane do UEW. 
d) Kandydat oświadcza, że nie występuje podwójne finansowanie tych samych kosztów z projektu strategicznego 

Mentoring naukowy i innych źródeł. 
e) Kandydat wyraża zgodę na wykorzystanie i rejestrowanie wizerunku podczas wydarzeń organizowanych w 

projekcie oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie m.in. informacji, zdjęć i filmów w Internecie, 
prasie itp. w celu informacji i promocji UEW.  

f) Kandydat przyjmuje do wiadomości, że jego wizerunek będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie w celu promocji 
i potrzeb funkcjonowania UEW, 

g) Kandydat oświadcza, że informacje zawarte w sprawozdaniu z realizacji mentoringu będą zgodne ze stanem 
faktycznym i prawnym. 
 

 
 
 

 

Miejsce i data 
Podpis kandydata (w przypadku mentoringu International-team working podpisy 

wszystkich członków zespołu) 
 

Wyrażam zgodę na: 

a) wykorzystanie utworów powstałych w wyniku realizacji mentoringu do celów promocji wyników projektu 
strategicznego Mentoring naukowy, 

b) kopiowanie każdą techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową 
(w celu raportowania postępów z realizacji projektu strategicznego Mentoring Naukowy), 

c) utrwalanie (niezależnie od formy tego utrwalenia), w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

d) wprowadzenie do pamięci komputera, 
e) publiczne wykonanie albo publiczne odtworzenie, 
f) wystawienie, wyświetlanie, 
g) publiczne udostępnianie utworu na stronie internetowej UEW, Internecie, prasie itp. 
 

 
 
 

 

Miejsce i data 
Podpis kandydata (w przypadku mentoringu International-team working podpisy 

wszystkich członków zespołu) 



 

 

Kandydat przyjmuje do wiadomości, że:   

a) Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-
345 Wroclaw, NIP: 896-000-69-97, tel. +48 71 36 80 100, fax +48 71 36 72 778, e-mail: kontakt@ue.wroc.pl. 

b) Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych są następujące: e-mail: iod@ue.wroc.pl. 
c) Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia 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, w tym na podstawie artykułu 6 
ust. 1 pkt „b”, „c”, „e”. 

d) Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych jest niezbędne do wykonania umowy z 
Administratorem danych, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych oraz jest 
niezbędne w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi danych. 

e) Dane osobowe będą przechowywane do upływu okresu przechowywania dokumentacji związanej z umową, 
wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

f) Dane będą udostępniane wyłącznie następującym odbiorcom: osobom upoważnionym przez Administratora danych 
osobowych do przetwarzania danych osobowych oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu 
Administratora danych na podstawie umów zawartych z Administratorem danych. 

g) Wnioskodawcy przysługuje wobec Administratora danych osobowych, na zasadach określonych w Rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich 
sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorującego przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

h) Dane osobowe nie będą przekazane do Państwa trzeciego w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679. 

i) Nie będzie stosowane podejmowanie decyzji oparte wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 
profilowaniu. 
 

 
 
 

 

Miejsce i data 
Podpis kandydata (w przypadku mentoringu International-team working podpisy 

wszystkich członków zespołu) 
 

 


