Tekst ujednolicony opracowany na podstawie:
zarządzenia nr 67 z dnia 17 lipca 2020 r.
oraz zarządzenia nr 38 z dnia 24 maja 2021 r.
Stan prawny obowiązujący na dzień 24 maja 2021 r.

REKTOR
SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ
w Warszawie
ADOIL.021.235.2020

ZARZĄDZENIE REKTORA
NR 67
z dnia 17 lipca 2020 r.
w sprawie stypendiów doktoranckich w Szkole Doktorskiej
w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

Na podstawie art. 23 ust. 1, w związku z art. 209 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875
i 1086)1), zarządza się, co następuje:
§1
Zarządzenie określa wysokość, zasady i tryb przyznawania oraz wypłacania
stypendiów doktoranckich, o których mowa w art. 209 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej „ustawą”. Zarządzenie określa
także kryteria różnicowania wysokości stypendium doktoranckiego w zależności od
osiągnięć doktoranta.
§2
1. Doktoranci kształcący się w Szkole Doktorskiej w Szkole Głównej Handlowej
w

Warszawie,

zwanej

dalej

„Szkołą

Doktorską”,

otrzymują

stypendium

doktoranckie.

1) Tekst

jednolity wymienionej ustawy został ogłoszony w Dz. U. z 2021 r. poz. 478 i 619.
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2. Z zastrzeżeniem ust. 2a, stypendium doktoranckie wynosi:
1) 37% wynagrodzenia profesora, o którym mowa w art. 137 ust. 2 ustawy,
zwanym dalej „wynagrodzeniem profesora” – od miesiąca rozpoczęcia
kształcenia w Szkole Doktorskiej, do miesiąca (włącznie), w którym została
przeprowadzona ocena śródokresowa, o której mowa w art. 202 ust. 2 ustawy,
zwana dalej „oceną śródokresową”;
2) 57% wynagrodzenia profesora – od miesiąca następującego po miesiącu,
w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa, do miesiąca
zakończenia kształcenia w Szkole Doktorskiej, z zastrzeżeniem ust. 3.
2a. W przypadku doktoranta odbywającego kształcenie w programie „Doktorat
wdrożeniowy”, stypendium doktoranckie wynosi:

1) 3 450,00 zł – do miesiąca (włącznie), w którym została przeprowadzona ocena
śródokresowa;

2) 4 450,00 zł – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena
śródokresowa.
3. Stypendium, o którym mowa w ust. 2, jest wypłacane zgodnie z § 10 ust. 1 i 2-5,
bez wydawania decyzji o jego przyznaniu.
3a. Stypendium, o którym mowa w ust. 2a, jest wypłacane zgodnie z § 10 ust. 1a-5.
4. Łączny okres otrzymywania stypendium doktoranckiego nie może przekroczyć
czterech lat.
§3
1. Doktorant posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568 i 875)2), otrzymuje
stypendium doktoranckie w wysokości zwiększonej o 30% kwoty, o której mowa
w § 2 ust. 2 pkt 1.
2. Doktorant, który złożył rozprawę doktorską w terminie wcześniejszym niż termin
ukończenia

kształcenia

przewidziany

w programie

kształcenia,

otrzymuje

stypendium doktoranckie do dnia, w którym upływa termin ukończenia kształcenia,
jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy, z zastrzeżeniem przepisu § 2 ust. 3.
Stypendium, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może zostać wypłacone

2)

Tekst jednolity wymienionej ustawy został ogłoszony w Dz. U. z 2021 r. poz. 573.
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jednorazowo; decyzję w tej sprawie podejmuje prorektor właściwy do spraw
doktorantów, na wniosek dziekana Szkoły Doktorskiej.
§4
1. Wysokość stypendium doktoranckiego, o której mowa w § 2 ust. 2, może zostać
zwiększona o kwotę nieprzekraczającą 1 500 zł netto miesięcznie, zwaną dalej
„zwiększeniem stypendium”.
2. Decyzję w sprawie wysokości zwiększenia stypendium, o którym mowa w ust. 1,
na dany rok akademicki podejmuje prorektor właściwy do spraw szkoły
doktorskiej, na wniosek dziekana Szkoły Doktorskiej, w terminie do 31 maja roku
poprzedzającego rok akademicki, którego zwiększenie stypendium dotyczy.
3. Zwiększone stypendium doktoranckie, stanowiące sumę stypendium, o którym
mowa w § 2 ust. 2, i kwoty zwiększenia stypendium, o którym mowa w ust. 1,
przyznawane jest na rok akademicki.
4. Zwiększone stypendium doktoranckie otrzymać może dwóch doktorantów
każdego roku kształcenia, w każdym programie, w którym prowadzone jest
kształcenie w Szkole Doktorskiej. Rektor może zwiększyć liczbę stypendiów na
wniosek dziekana Szkoły Doktorskiej.
§5
1. W pierwszym roku kształcenia w Szkole Doktorskiej zwiększone stypendium
doktoranckie może zostać przyznane doktorantowi, który łącznie spełnił
następujące warunki:
1) w postępowaniu rekrutacyjnym otrzymał maksymalną liczbę punktów za
osiągnięcia naukowe, oraz
2) uzyskał co najmniej 85 punktów w całym postępowaniu rekrutacyjnym.
2. Zwiększone stypendium doktoranckie przyznawane jest na podstawie listy
rankingowej, ustalonej z uwzględnieniem całkowitej liczby punktów, o których
mowa w ust. 1.
§6
1. W drugim i następnych latach kształcenia w Szkole Doktorskiej zwiększone
stypendium doktoranckie może zostać przyznane doktorantowi, który w roku
akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie zwiększenia
stypendium osiągnął dorobek naukowy, o którym mowa w ust. 2. W przypadku
projektów badawczych punkty są przyznawane za każdy rok realizacji projektu.
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W drugim i kolejnych latach realizacji projektu doktorant może uzyskać 75% liczby
punktów z tytułu grantu.
2. Zwiększone stypendium doktoranckie przyznawane jest w oparciu o listę
rankingową, w której osiągnięciom doktoranta przyznaje się punkty według
następujących zasad:
1) za dorobek naukowy uwzględniony w ewaluacji działalności naukowej Uczelni
przyznaje się punkty w liczbie ustalonej zgodnie z zasadami określonymi
w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 1 ustawy;
2) za dorobek naukowy inny niż określony w pkt 1 przyznaje się pięć punktów za
każde osiągnięcie.
3. Zwiększone stypendium doktoranckie może uzyskać doktorant, który uzyskał
łącznie nie mniej niż 20 punktów.
§7
1. Po ocenie śródokresowej zwiększone stypendium doktoranckie może zostać
przyznane doktorantowi, który w roku akademickim poprzedzającym złożenie
wniosku o przyznanie zwiększenia osiągnął dorobek naukowy, o którym mowa
w ust. 2. W przypadku projektów badawczych punkty są przyznawane za każdy
rok realizacji projektu. W drugim i kolejnych latach realizacji projektu doktorant
może uzyskać 75% liczby punktów z tytułu grantu.
2. Zwiększone stypendium doktoranckie przyznawane jest w oparciu o listę
rankingową, w której osiągnięciom doktoranta przyznaje się punkty według
następujących zasad:
1) za dorobek naukowy uwzględniony w ewaluacji działalności naukowej Uczelni
przyznaje się punkty w liczbie ustalonej zgodnie z zasadami określonymi
w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 1 ustawy;
2) za dorobek naukowy inny niż określony w pkt 1 przyznaje się pięć punktów za
każde osiągnięcie.
3. Zwiększone stypendium doktoranckie może uzyskać doktorant, który uzyskał
łącznie nie mniej niż 30 punktów.
§8
1. Dziekan Szkoły Doktorskiej, co najmniej na 30 dni przed końcowym terminem
składania wniosków, ogłasza na stronie Szkoły Doktorskiej oraz na jej tablicy
ogłoszeń konkurs na zwiększone stypendium doktoranckie, z wyłączeniem
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zwiększonego stypendium doktoranckiego przyznawanego na I roku, które jest
przyznawane na podstawie wyników rekrutacji.
2. Za dany dorobek naukowy punkty przyznaje się tylko raz w trakcie kształcenia
w Szkole Doktorskiej. Niedopuszczalne jest wykazywanie dorobku naukowego, za
który doktorant otrzymał już punkty przy wnioskowaniu o zwiększone stypendium
doktoranckie w poprzednich latach.
3. Dorobek naukowy powinien być udokumentowany w następujący sposób:
1) w odniesieniu do autorstwa lub współautorstwa artykułów naukowych
i monografii naukowych (redakcji monografii naukowych) – strona monografii
naukowej lub czasopisma naukowego zawierająca imiona i nazwisko autora
albo imiona i nazwiska autorów, tytuł monografii naukowej lub artykułu
naukowego, nazwę wydawnictwa, miejsce wydania, miesiąc i rok wydania
oraz analiza bibliometryczna sporządzona przez pracowników Biblioteki
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie;
2) w odniesieniu do projektów naukowych – umowa grantowa lub tytuł grantu
z numerem umowy i nazwą instytucji finansującej lub oświadczenie kierownika
projektu badawczego zawierającego informacje o numerze umowy, źródle
finansowania, okresie trwania i celu projektu, roli pełnionej przez doktoranta
w projekcie i zakresie realizowanych przez niego zadań oraz o efektach
projektu;
3) w odniesieniu do wystąpień na konferencjach naukowych – certyfikat lub
oświadczenia organizatora konferencji naukowej o wygłoszeniu referatu
naukowego lub prezentacji posteru przez doktoranta lub program konferencji
naukowej lub materiał pokonferencyjny, zawierający imiona i nazwiska
prelegentów oraz nazwy reprezentowanych przez nich uczelni;
4) w odniesieniu do staży naukowych realizowanych w zagranicznej instytucji
naukowej, trwających minimum jeden miesiąc – oświadczenie zagranicznej
instytucji naukowej o odbyciu stażu naukowego zawierające takie informacje
jak: imię i nazwisko stażysty, nazwę instytucji naukowej oraz termin stażu.
§9
1. Zwiększone stypendium na pierwszym roku kształcenia przyznaje się bez wniosku
doktoranta. Począwszy od drugiego roku kształcenia zwiększone stypendium
doktoranckie przyznaje się na wniosek doktoranta.
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2. Zwiększone stypendium doktoranckie przyznawane jest przez Rektora, na
podstawie opinii komisji powołanej przez Rektora, zwanej dalej „Komisją”.
3. W skład Komisji wchodzi dziekan Szkoły Doktorskiej, dwóch prodziekanów Szkoły
Doktorskiej

oraz

przedstawiciel

doktorantów

kształcących

się

w

Szkole

Doktorskiej, wskazany przez Samorząd Doktorantów SGH.
4. Komisja przygotowuje, w oparciu o kryteria, o których mowa w § 5, listę rankingową
doktorantów przyjętych na pierwszy rok kształcenia, którą – wraz z rekomendacją
przyznania zwiększonego stypendium doktoranckiego – kieruje do Rektora.
5. Komisja przygotowuje, po zaopiniowaniu wniosków, o których mowa w ust. 1 zdanie
drugie, listę rankingową doktorantów II-IV roku, którą – wraz z propozycją
przyznania albo odmowy przyznania zwiększonego stypendium doktoranckiego –
kieruje do Rektora.
6. Od decyzji Rektora w przedmiocie przyznania zwiększonego stypendium
doktoranckiego przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, składany
w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
§ 10
1. Stypendium doktoranckie, a także zwiększone stypendium doktoranckie, wypłaca
się co miesiąc w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za
który stypendium przysługuje.
1a. Stypendium doktoranckie dla doktoranta w programie „Doktorat wdrożeniowy”
jest wypłacane do 28. dnia każdego miesiąca, za który ono przysługuje.
Warunkiem wypłaty stypendium jest podpisanie umowy trójstronnej pomiędzy
Uczelnią, pracodawcą a doktorantem.
1b. W przypadku nieotrzymania przez Uczelnię środków z ministerstwa właściwego
do spraw szkolnictwa wyższego w terminie umożliwiającym wypłatę stypendium,
o którym mowa w ust. 1a, wypłata nastąpi do ostatniego dnia miesiąca
kalendarzowego przypadającego po miesiącu, w którym Uczelnia środki na
wypłatę stypendium otrzyma. Wypłata stypendium w sytuacji, o której mowa
w zdaniu poprzednim, nastąpi z wyrównaniem za okres, za który stypendium nie
było wypłacone.
2. Stypendia, o których mowa w ust. 1 i 1a, wypłaca się na podstawie list wypłat
sporządzonych przez Biuro Szkoły Doktorskiej i zaakceptowanych przez dziekana
Szkoły Doktorskiej. Biuro Szkoły Doktorskiej przekazuje listy wypłat do Kwestury
nie później niż 7 dni przed terminem wypłaty.
6

3. Stypendium

doktoranckie

jest

wypłacane

po

złożeniu

przez

doktoranta

oświadczenia w sprawie stypendium doktoranckiego w Szkole Doktorskiej
w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, zwanego dalej „oświadczeniem”,
stanowiącego załącznik do zarządzenia.
4. Stypendium

doktoranckie

jest

wypłacane

na

konto

bankowe

podane

w oświadczeniu.
5. W przypadku zmiany stanu faktycznego, w odniesieniu do danych zawartych
w oświadczeniu, doktorant zobowiązany jest niezwłocznie złożyć oświadczenie
zawierające aktualne informacje.
§ 11
1. W trakcie zawieszenia kształcenia, o którym mowa w art. 204 ust. 3 ustawy i § 23
Regulaminu Szkoły Doktorskiej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie,
stanowiącego załącznik do uchwały nr 465 Senatu SGH z dnia 17 kwietnia
2019 r.3), z późn. zm., doktorant zachowuje prawo do stypendium doktoranckiego.
2. W

okresie

zawieszenia

kształcenia

do

ustalenia

wysokości

stypendium

doktoranckiego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące ustalania zasiłku
macierzyńskiego, z tym że przez podstawę wymiaru zasiłku rozumie się wysokość
miesięcznego stypendium doktoranckiego, przysługującego w dniu złożenia
wniosku o zawieszenie.
3. W terminie 7 dni od dnia zakończenia okresu zawieszenia doktorant składa do
dziekana Szkoły Doktorskiej oświadczenie na piśmie o kontynuowaniu kształcenia.
§ 12
1. Doktorant traci prawo do stypendium doktoranckiego w przypadku, gdy:
1) utraci prawa i obowiązki, w sytuacji, o której mowa w § 25 ust. 3 pkt 1 i 2
Regulaminu, o którym mowa w § 11 ust. 1.
2) podejmie

zatrudnienie

w

charakterze

nauczyciela

akademickiego

lub

pracownika naukowego, z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa
w art. 209 ust. 10 ustawy;
3) uzyska stopień doktora, z zastrzeżeniem art. 209 ust. 8 ustawy;
4) upłynie ustawowy termin pobierania stypendium, o którym mowa w art. 209
ust. 2 ustawy.

3) w

sprawie Regulaminu Szkoły Doktorskiej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
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2. Zaprzestanie

wypłaty

stypendium

doktoranckiego,

w

tym

zwiększonego

stypendium doktoranckiego, następuje z ostatnim dniem miesiąca, w którym
nastąpiła jedna z przesłanek, o których mowa w ust. 1.
3. Doktorant ma obowiązek niezwłocznie poinformować pisemnie dziekana Szkoły
Doktorskiej

o

okolicznościach

mających

wpływ

na

wypłatę

stypendium

doktoranckiego i jego wysokość, w szczególności określonych w ust. 1 pkt 2 i 3.
4. Doktorant ma obowiązek zwrotu bezpodstawnie wypłaconego stypendium
doktoranckiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zwrotu.
§ 13
Dziekan Szkoły Doktorskiej, w terminie do dnia 30 września każdego roku, ogłasza
w formie komunikatu, na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej, informację
dotyczącą zasad punktacji osiągnięć naukowych uwzględnianych w konkursie na
zwiększone stypendium doktoranckie w kolejnym roku akademickim, biorąc pod
uwagę w szczególności przepisy rozporządzenia wydanego na podstawie art. 267
ust. 2 pkt 1 ustawy.
§ 14
Decyzję w sprawie wysokości zwiększenia stypendium, o którym mowa w § 4 ust. 1,
na rok akademicki 2020/2021 podejmie prorektor właściwy do spraw szkoły
doktorskiej, na wniosek dziekana Szkoły Doktorskiej, w terminie do dnia 30 września
2020 r.
§ 15
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR
prof. dr hab. Marek Rocki
/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/
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Załącznik do zarządzenia Rektora
nr 67 z dnia 17 lipca 2020 r.

OŚWIADCZENIE
w sprawie stypendium doktoranckiego w Szkole Doktorskiej
w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
Nazwisko
Imię/imiona
PESEL
NIP1
Obywatelstwo
Odział NFZ
Adres stałego miejsca pobytu2
 zameldowania
 zamieszkania

Województwo
Kod pocztowy/poczta
Miejscowość
Gmina/Powiat
Ulica
Nr domu/mieszkania
Państwo
Urząd skarbowy
Numer rachunku, na który ma być realizowany przelew stypendium doktoranckiego:

1
2

Podać tylko w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
Właściwe zaznaczyć.
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Jednocześnie oświadczam, że2:




nie jestem doktorantem innej szkoły doktorskiej
nie jestem zatrudniony jako nauczyciel akademicki ani pracownik naukowy
posiadam orzeczenie:
 o niepełnosprawności
 o stopniu niepełnosprawności
 o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 i 568)1)
Oświadczenie do celów ubezpieczeniowych3














Pozostaję w stosunku pracy w pełnym/niepełnym wymiarze czasu pracy (jeśli tak,
należy podać nazwę zakładu pracy)……………………………………………………
.................................................................................................................................,
a umowa o pracę została zawarta na czas nieokreślony/określony
od ............................................................ do ….......................................................
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu stosunku pracy
jest niższa/wyższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanego
w Monitorze Polskim w obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów4.
Przebywam/nie przebywam na urlopie bezpłatnym/wychowawczym w okresie
od ............................................................ do ............................................................
Prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą od ...............................................
do ...................................................... i z tego tytułu odprowadzam składki na
obowiązkowe ubezpieczenie społeczne od podstawy równej co najmniej 60%
prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ogłaszanego
w Monitorze Polskim w obwieszczeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej4.
Jestem studentem przed ukończeniem 26 lat (jeśli tak, należy podać nazwę
szkoły/uczelni wraz z kierunkiem) ………………………………………………………..
……………………………………………………………….……………………………….
Mam zawartą umowę zlecenia z innym niż Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
zleceniodawcą, w okresie
od ........................................................... do: ...........................................................,
od której są/nie są potrącane składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne
od podstawy równej co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę
określonemu dla danego roku kalendarzowego, ogłaszanego w Monitorze Polskim
w obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów4.
Jestem emerytem/rencistą i pobieram rentę z tytułu niezdolności do pracy/rentę
rodzinną/inne świadczenie .........…………………….…………………………………..
w okresie od .................................................. do ………………………………………

jednolity wymienionej ustawy został ogłoszony w Dz. U. z 2021 r. poz. 573.
Właściwe wybrać, zaznaczyć lub uzupełnić.
Aktualne stawki publikowane będą na stronie internetowej Kwestury.

1) Tekst
3
4
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Wniosek o objęcie ubezpieczeniem chorobowym3


Wnoszę o dobrowolne objęcie ubezpieczeniem chorobowym od dnia
……..…………………………………………………………………………………………
Oświadczenie dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego3
(dotyczy osób, które nie ukończyły 26. roku życia)

Oświadczam, że nie podlegam / podlegam ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego
tytułu, to jest:
 jako członek rodziny, zgłoszony do ubezpieczenia przez rodzica lub
współmałżonka
 stypendium sportowego
 renty socjalnej, zasiłku stałego, wyrównawczego lub gwarantowanego, z pomocy
społecznej
 świadczeń alimentacyjnych
 jako osoba bezrobotna
 jako rolnik, albo pracujący domownik rolnika w rozumieniu przepisów
o ubezpieczeniu społecznym rolników

Oświadczam, że nie zgłaszam / zgłaszam do ubezpieczenia zdrowotnego członków
mojej rodziny, którzy nie podlegają ubezpieczeniu z innego tytułu3:
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
Oświadczam, że wyżej wymienione dane są zgodne ze stanem faktycznym5.

..……………………………………………………………
(data, czytelny podpis)

5

Skutki prawne i finansowe błędnie wypełnionego oświadczenia lub niepoinformowanie o wszelkich
zmianach mających wpływ na obowiązek ubezpieczenia w terminie 3 dni od daty powstania tychże
zmian obciążają doktoranta.
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KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
1. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie z siedzibą
przy al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa.
2. Inspektor Ochrony Danych
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez
adres e-mail: iod@sgh.waw.pl.
3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypłaty stypendium
doktoranckiego. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
1) art. 6 ust. 1 lit. c 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), zwanego dalej „RODO”, i przepisy ustawy z dnia
20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego;
2) art. 9 ust. 2 lit. b RODO, w przypadku przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych
(takich jak dane o stanie zdrowia), które jest niezbędne do wypełnienia obowiązków administratora
w dziedzinie ochrony socjalnej, oraz przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce.
4. Obowiązek podania danych osobowych
Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do wypłaty stypendium doktoranckiego.
Podanie danych o stanie zdrowia jest dobrowolne, ale niezbędne, jeśli chce Pani/Pan otrzymać
stypendium w zwiększonej wysokości.
5. Czas przetwarzania
Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do rozliczenia
stypendium i obowiązkowego przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej, a także w celu
archiwalnym zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Odbiorcy danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe nie będą co do zasady ujawniane innym podmiotom, z wyjątkiem
podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. W przypadku korzystania przez
administratora z usług innych podmiotów, dane osobowe mogą być im ujawnione na podstawie umów
powierzenia przetwarzania danych osobowych, a podmioty te będą zobowiązane do zachowania
poufności przetwarzanych danych.
7. Prawa związane z przetwarzaniem
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania lub usunięcia w szczególnych przypadkach określonych w przepisach prawa.
Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani – na podstawie tych
danych – nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.
8. Informacja o prawie wniesienia skargi
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.

12

