
 

  

Formularz zgłoszeniowy  
do udziału w projekcie „Solidarni z Ukrainą” 

 
 
Ja niżej podpisany/a: (imię i nazwisko)........................................................................................................ 

legitymujący/a się dokumentem tożsamości (wpisać rodzaj i numer dokumentu).....................................,  

zgłaszam  chęć  uczestnictwa  w  projekcie  „Solidarni  z  Ukrainą”  realizowanym  przez  Uniwersytet 

Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie i dofinansowanym przez Narodową 

Agencję Wymiany Akademickiej.  

adres zamieszkania w Polsce: .................................................................................................................... 

tel.:.............................................................................................................................................................. 

e-mail: ........................................................................................................................................................ 

 

Jednocześnie oświadczam, że: 

1) Jestem  obywatelem/ką Ukrainy (paszport  lub  innego dokument go zastępujący do wglądu). 

2) Mój pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 

1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 

terytorium tego państwa. 

3) W roku akademickim 2021/2022 byłem/am studentem/ką uczelni działającej na terytorium Ukrainy 

(wpisać nazwę uczelni)............................................................................................................................... 

 kierunek studiów: .......................................................................................................................... 

 poziom studiów (I stopnia, II stopnia, jednolite studia magisterskie):............................................ 

 rok i semestr nauki: ........................................................................................................................ 

4) Przekroczyłem/łam granicę ukraińsko-polską nie wcześniej niż 24 lutego 2022 r. (okazanie 

dokumentu potwierdzającego przyjazd do Polski po 24.02.2022 r.) 

5) Deklaruję podpisanie umowy dotyczącej uczestnictwa w projekcie. 

6) W okresie objęcia wsparciem w ramach  Projektu,  nie  pobieram innego  stypendium  o charakterze 

socjalnym, w tym stypendiów wskazanych wart. 86 ust. 1 pkt 1 i3 ustawy z dnia 20 lipca 2022 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z2022 r. poz. 574). 

7) Zostałem/am poinformowany/a o współfinansowaniu projektu przez Narodową Agencję Wymiany 

Akademickiej w ramach programu Solidarni z Ukrainą.  



 

  
8)W przypadku zakwalifikowania się do udziału w projekcie „Solidarni  z Ukrainą” wyrażam zgodę na 

rozpowszechnianie  swojego  wizerunku  w związku  z  realizacją  Projektu  w  celach  promocyjnych  

i sprawozdawczych. Rozpowszechnianie to może przybrać w szczególności formę publikacji zdjęć  

z zajęć prowadzonych w ramach Projektu m.in. na stronie internetowej https://ifp.up.krakow.pl/ oraz na 

profilu: https://www.facebook.com/people/Instytut-Filologii-Polskiej-Uniwersytet-Pedagogiczny-w-

Krakowie/100057456617929/ 

9) Dane przedstawione w Formularzu Zgłoszeniowym odpowiadają stanowi faktycznemu i są 

prawdziwe. Zostałe(a)m poinformowany(a) o odpowiedzialności prawnej, jaką ponoszę w przypadku 

podania nieprawdziwych danych. 

 

..................................................    ............................................................................  
miejscowość, data                       czytelny podpis Kandydata/ki  

do udziału w projekcie 
 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 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 (dalej: RODO) Uniwersytet Pedagogiczny im. 

Komisji Edukacji Narodowej informuje, iż: 

- Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji  

Edukacji Narodowej w Krakowie ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków.  

- Inspektor Ochrony Danych, adres e-mail: iod@up.krakow.pl; tel. /12/ 662 62 06 

- Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w związku z zawarciem umowy cywilno- prawnej na podstawie udzielonej 

zgody.  

- Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą Urząd Skarbowy właściwy dla Pani/Pana miejsca zamieszkania oraz właściwy 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

- Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat.  

- Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

lub prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

 a także prawo do przenoszenia danych.  

- Posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym terminie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

- Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

- Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia powyższej umowy, 

w przypadku nie podania danych osobowych nie możliwe jest zawarcie umowy.  

- Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z zawarciem umowy cywilno- prawnej, zgodnie z 

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 oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody. 

 

 

………………………………………………………………………………. 

Miejscowość, data, czytelny podpis 

 

https://ifp.up.krakow.pl/

