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Name and surname…………………………………………………………….….….. 

 

Passport number …………………………………………………………………………… 

 

Date and place of birth ……………………………………………………………….….. 

 

Address …………………………………………………………………………….... 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Mobile number …………………………………………………………………………. 

 

E-mail ......................................................................................... 

 

Academic experience (University, faculty, degree, dissertation title) 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………...……. 

……………………………....……………………………………………………………….… 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………..…………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Thesis proposition at the Eastern Studies Faculty 

……………………………………………………...……………………………………….… 

………………………………………………….……………………………………………… 

Languages: 

Polish: proficient, advanced, intemidiate, begginer, none 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
. 

(mark you level ) 



English: proficient, advanced, intemidiate, begginer, none 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
. 

(mark you level ) 

Other: proficient, advanced, intemidiate, begginer, none 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
. 

 

( language and level) 
 

Social activities (voluntary services, political movements, NGO’s) 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………..……….. 

 
 

Date and place ...............................................  

. 
……....................................................................... 

Candidate signature 
 

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Pani/Pana dane osobowe 
przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), tzn. że dane osobowe są niezbędne do 
wypełnienia obowiązku prawnego. 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski z siedzibą 

przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa. 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość 

przetwarzania danych osobowych, adres e-mail: iod@adm.uw.edu.pl  
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu  finansowania, rozliczenia stypendiów 

na rzecz studentów, którzy odbywają studia dzienne w ramach „Programu 
Stypendialnego Rządu RP im. Konstantego Kalinowskiego pod patronatem Premiera 
RP” (Programem I) i młodych badaczy, którzy odbywają staże naukowe w ramach 
„Programu Stypendialnego Rządu RP im. Konstantego Kalinowskiego  pod patronatem 
Premiera RP” (Program II) 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji stypendium 
określonych w pkt 3  a następnie zostaną zarchiwizowane.  

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, prawo do 
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu.  

6. Podanie danych jest obowiązkowe, w przypadku ich niepodania nie będzie mogła 
Pani/Pan wnioskować o przyznanie stypendium.  

7. Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
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