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Załącznik do zarządzenia Rektora 
nr 110 z dnia 9 grudnia 2020 r. 

 

Warszawa, dnia ……………………… r.  

 

……………………………………..  
(imię i nazwisko wnioskodawcy) 

……………………………………...  
(adres do korespondencji) 

……………………………………… 

(dane kontaktowe – telefon, e-mail1) 
 

Rektor 

Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 

 

 

WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA O UZNANIE  

STOPNIA NAUKOWEGO NADANEGO ZA GRANICĄ ZA RÓWNOWAŻNY  

Z ODPOWIEDNIM POLSKIM STOPNIEM NAUKOWYM DOKTORA ALBO 

DOKTORA HABILITOWANEGO 

 

 

Wnoszę o przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego dotyczącego 

dyplomu nr ……………………..… nadającego stopień naukowy:  

………………………….………………………….…………………………………………… 
(pełna nazwa nadanego za granicą stopnia naukowego) 

wydanego w dniu ………………………. przez …………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 
(nazwa uczelni/instytucji) 

w ……………………………………………………………………………………………….. 
(nazwa kraju) 

Do wniosku załączam właściwe dokumenty, o których mowa w § 3 rozporządzenia 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie 

nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą  

(Dz. U. poz. 1877), to jest: 

1) …………………………………………………............................................................. 

 
1 Podanie danych kontaktowych (telefon, e-mail) jest dobrowolne. 
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2) ………………………………………………................................................................ 

3) …………………………………………………............................................................. 

4) ……………………………………………………………………………………………… 

5) ……………………………………………………………………………………………… 

6) ……………………………………………………………………………………………… 

 

 

……………………….. 
                (podpis wnioskodawcy)  
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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administrator 

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie  

z siedzibą przy al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, zwana dalej „SGH” lub 

„administratorem”. 

2. Inspektor Ochrony Danych 

W SGH został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować 

się poprzez e-mail iod@sgh.waw.pl. 

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 

Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia 

wniosku. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: 

1) art. 6 ust. 1 lit. c RODO2) (czyli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 

obowiązków wynikających z przepisów prawa) oraz: ustawa z dnia 20 lipca  

2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. 

zm.), rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września  

2018 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych 

za granicą (Dz.U. poz. 1877), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695 i 1298); 

2) art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda na przetwarzanie danych osobowych, wyrażona 

poprzez podanie danych we wniosku) – dotyczy to danych kontaktowych, 

obejmujących adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu. 

4. Obowiązek podania danych osobowych 

Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do rozpatrzenia wniosku.  

W przypadku niepodania danych osobowych, nie będzie możliwe przeprowadzenie 

postępowania i rozpatrzenie wniosku. 

Podanie danych obejmujących adres poczty elektronicznej i numer telefonu jest 

dobrowolne i nie ma wpływu na wynik postępowania, może jednak ułatwić kontakt  

w jego sprawie. 

 
2) 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, 

str. 1, ze  zm.). 



4 

5. Czas przetwarzania 

Podane przez Panią/Pana dane osobowe w związku ze złożeniem wniosku 

przetwarzane będą przez czas jego rozpatrzenia, a następnie w celu archiwalnym, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6. Odbiorcy danych 

Dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów 

upoważnionych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów, którym administrator 

powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów. 

7. Prawa związane z przetwarzaniem 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania lub 

ograniczenia przetwarzania. 

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest Pani/Pana zgoda, przysługuje 

Pani/Panu prawo do usunięcia danych. Może Pani/Pan wycofać zgodę w dowolnym 

momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano przed jej cofnięciem. 

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 dotyczących Pani/Pana danych 

osobowych narusza RODO. 


