












 

  

Załącznik nr 1 do Regulaminu kwalifikacji i uczestnictwa w działaniach rozwojowych służących podnoszeniu kompetencji 

pracowników Uniwersytetu Warszawskiego, podejmowanych w Programie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” 

 
Zgoda bezpośredniego przełożonego na zwolnienie pracownika niebędącego nauczycielem 

akademickim z części lub całości dnia pracy na czas niezbędny, by punktualnie przybyć 
 na obowiązkowe zajęcia oraz na czas trwania działania rozwojowego 

 realizowanego w ramach Programu IDUB  
 

Temat/Nazwa działania rozwojowego …………………………………………………………. 

organizowanego dla pracowników przez Uniwersytet Warszawski w terminie  

od ………... 20 ……. r. do …………. 20……. r. w wymiarze ………….. godz. dydaktycznych 

w ………………………………………………..  

          (miejsce)  

w godz. ……………………………………………………………………. 
   (godziny i dni tygodnia, w których odbywa się działanie rozwojowe) 

 

Zobowiązuję się do udziału we wskazanym powyżej działaniu rozwojowym. 

 

………...………………………………………………………………………  
(podpis pracownika, nazwa jednostki organizacyjnej Uniwersytetu) 

Wyrażam zgodę na zwolnienie 

Pani/Pana …………………………………….………………………. 
                                      (imię i nazwisko pracownika) 

z części lub całości dnia pracy na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe 

zajęcia oraz na czas trwania działania rozwojowego i potwierdzam, że jego zakres tematyczny 

jest zgodny z zakresem zadań wynikającym z zajmowanego przez pracownika 

stanowiska/pełnionej funkcji/roli1 w momencie przystąpienia do działania rozwojowego lub 

stanowiskiem/funkcją/rolą1, którą będzie pełnił w niedalekiej przyszłości. 

 

.………………………………………………  
(data, podpis i pieczątka bezpośredniego przełożonego) 

                                                
1 niepotrzebne skreślić 



 

  

Załącznik nr 2 do Regulaminu kwalifikacji i uczestnictwa w działaniach rozwojowych służących podnoszeniu kompetencji 

pracowników Uniwersytetu Warszawskiego, podejmowanych w Programie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
 

Administrator danych 

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w związku z Państwa udziałem w działaniu 

rozwojowym realizowanym w ramach Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” jest 

Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa. 

Z administratorem można kontaktować się: 

– listownie: Biuro Obsługi Badań, Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 

00-927 Warszawa; 

– telefonicznie: +48 22 55 20 000. 

Inspektor Ochrony Danych (IOD) 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować mailowo 

pod adresem: iod@adm.uw.edu.pl 

Z IOD można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych 

osobowych przez Uniwersytet Warszawski oraz korzystania przez Państwa z praw związanych 

z przetwarzaniem danych osobowych. 

Do zadań IOD nie należy natomiast realizacja innych spraw, jak np. udzielanie informacji na temat 

działania rozwojowego, warunków udziału w działaniu rozwojowym i informowania o programie 

działania rozwojowego. 

Cele i podstawy prawne przetwarzania 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przede wszystkim w celu: 

– podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników 

a w szczególności w celach: 

– rejestracji uczestnictwa w działaniu rozwojowym, 

– umożliwienia udziału w działaniu rozwojowym, 

– wystawienia dyplomu lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie działania 

rozwojowego, 

– przekazywania informacji nt. kolejnych działań rozwojowych, 

– raportowania i ewaluacji działania rozwojowego i innych działań rozwojowych. 

Podstawę do przetwarzania danych osobowych stanowi: 

– art. 6 ust. 1 lit. c RODO1  – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze (ustawa Kodeks Pracy, ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i 

                                                      
1 Rozporządzenie 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) 
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nauce, rozporządzenia wykonawcze do ustawy, a także przepisy prawa rachunkowego i 

podatkowego); 

– art. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego 

w interesie publicznym, w zakresie niezbędnym do zapewnienia rozwoju nauki i innowacyjności 

gospodarki; 

– art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w przypadku wyrażenia zgody na przekazywanie informacji nt. 

kolejnych działań rozwojowych. 

Zgodę, o której mowa w tiret trzecim powyżej, mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie wysyłając 

maila na adres [adres e-mail] 

Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

Okres przechowywania danych 

Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do osiągnięcia wskazanych wyżej celów oraz 

dokonania niezbędnych rozliczeń działania rozwojowego, a po zakończeniu działania rozwojowego 

przez okres wymagany przepisami o archiwizacji w tym Instrukcji Kancelaryjnej UW, jednak nie krócej 

niż 5 lat od planowanego zakończenia Programu IDUB, tj. do 31.12.2031. 

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów 

przekazywania informacji nt. kolejnych szkoleń, Państwa dane będą wykorzystywane w tym celu do 

dnia planowanego zakończenia Programu IDUB, tj. do 31.12.2026. 

Odbiorcy danych 

Dostęp do Państwa danych osobowych będą posiadać upoważnieni pracownicy Uniwersytetu 

Warszawskiego, którzy muszą przetwarzać Państwa dane w związku z wykonywaniem obowiązków 

i zadań służbowych związanych z działaniem rozwojowym. 

Odbiorcami Państwa danych mogą być także podmioty, którym administrator zleci wykonanie 

określonych czynności związanych z działaniami rozwojowymi, z którymi wiąże się konieczność 

przetwarzania danych osobowych, np. drukarnia personalizowanych certyfikatów uczestnictwa (imię i 

nazwisko), dostawca narzędzia do transmisji szkolenia (e-mail). Z tymi podmiotami zostanie podpisana 

umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych by zapewnić Państwa danym osobowym 

należyty poziom ochrony. 

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) 

Państwa dane mogą być również przetwarzane przez naszego dostawcę usługi G-Suit dla edukacji 

firmę Google (z którą mamy podpisaną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych) 

w jej centrach przetwarzania danych2. 

Prawa związane z przetwarzaniem danych 

Gwarantujemy Państwu realizację wszystkich Państwa praw na zasadach określonych przez RODO 

tj. prawo do: 

• dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii; 

• sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

                                                      
2 https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html 

https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html


 

• ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

• usunięcia danych osobowych (z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO); 

• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jeżeli została wyrażona; 

• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie 

danych osobowych narusza przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych. 

Obowiązek podania danych i konsekwencja niepodania danych 

Podanie danych osobowych (przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz e RODO) jest 

niezbędne dla osiągnięcia zamierzonego celu, niepodanie danych będzie skutkowało brakiem 

możliwości kontaktu z Państwem w sprawie działania rozwojowego oraz możliwością udziału Państwa 

w działaniu rozwojowym. 

Podanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) jest 

dobrowolne, ale może mieć wpływ na możliwość udziału w działaniu rozwojowym. 
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