
Załącznik nr 1 do uchwały nr 7 - 2022/2023 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 6 marca 2023r. 

 

………………………………………………………….. 
                 ( imię /imiona i nazwisko) 

 

…………………………………………………………… 
                  (tytuł, stopień naukowy) 

 

…………………………………………………………… 
                 (jednostka organizacyjna) 

 

 

…………………………………………………………… 
                 (dyscyplina wiodąca) 

 

………………………………………………………….. 
                            (nr telefonu) 

 
 

OŚWIADCZENIE  

Oświadczam, że: 

1) mam pełną zdolność do czynności prawnych; 

2) korzystam z pełni praw publicznych; 

3) nie byłem(am) skazany(a) prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub 

umyślne przestępstwo skarbowe; 

4) nie byłem(am) karany(a) karą dyscyplinarną; 

5) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowałem(am) 

w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 

2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 

1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 342), nie pełniłem(am) 

w nich służby ani nie współpracowałem(am) z tymi organami; 

6) posiadam wykształcenie wyższe (tytuł profesora, stopień doktora habilitowanego, 

stopień doktora)
1
 

7) nie ukończę 70 roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji; 

8) moją dyscypliną wiodącą jest: dyscyplina: .....................................................  

9) SGGW jest moim podstawowym miejscem pracy; 

10) jestem zatrudniony(a) w grupie pracowników badawczych lub badawczo-

dydaktycznych. 

Warszawa, dn. ………………………..    .………….. 

          
Czytelny podpis

 

                                                             
1  Niepotrzebne skreślić 



Załącznik nr 2 do uchwały nr 7 - 2022/2023 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 6 marca 2023r 
………………………………………………………….. 
                 ( imię /imiona i nazwisko) 

 

…………………………………………………………… 
                  (tytuł, stopień naukowy) 

 

…………………………………………………………… 
                 (jednostka organizacyjna) 

 

…………………………………………………………… 
                 (dyscyplina wiodąca) 

 

 

………………………………………………………….. 
                            (nr telefonu) 

 

 

 

ZGODA NA KANDYDOWANIE 

W WYBORACH DO RADY DYSCYPLINY 

 

 

Niniejszym wyrażam zgodę na kandydowanie do Rady Dyscypliny 

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

powołanej dla Instytutu/Instytutów …………………………………………………………...... 

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 

 

 

 

 

 

Warszawa, dn. …………………               ……………………………. 

                               
Czytelny podpis 

 

 

 

 
 

 



Załącznik nr 3 do uchwały nr 7 - 2022/2023 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 6 marca 2023 r. 

 

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA 
W WYBORACH DO RADY DYSCYPLINY 

……………………………………………………………….  
z grupy nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu profesora ani stopnia doktora 

habilitowanego  
 

Na podstawie § 1 oraz rozdziału 7 „Wybory przedstawicieli do rad dyscyplin” Załącznika Nr 

4 „Ordynacja wyborcza” Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w 

związku z § 32 ust. 3 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

wprowadzonego Uchwałą Nr 84-2018/2019 Senatu SGGW z 27 maja 2019  r. (z późn. zm.) 

Ja/my niżej podpisani zgłaszam/y na kandydata w wyborach do Rady Dyscypliny 

……………………………………………………………………………. Szkoły Głównej 

Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Panią/Pana 

 

1. .................................................................................................................................................. 
 (imię/imiona i nazwisko kandydata) 
 
zatrudnionego w: ............................................................................................................................................................................ 
 
 
 
 

l.p. Imię i nazwisko zgłaszającego  Stanowisko Zatrudnienie w jednostce / 
dyscyplina wiodąca 
zgłaszającego 

Podpis  

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 
Uwaga. Poparcia Kandydatowi poprzez złożenie podpisu musi udziela minimum 1 osoba reprezentująca daną grupę 
nauczycieli akademickich i dyscyplinę 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki:  
1) Oświadczenie kandydata o spełnieniu warunków uprawniających do kandydowania (Zał. nr 1) 

2) Zgoda na kandydowanie w wyborach do Rady Dyscypliny (Zał. nr 2, 3) 
3) Podpisana informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydata (Zał. nr 4) 

4) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata (Zał. nr 5)  

  
 

 

 

 



 

Załącznik nr 4 do uchwały nr 7 - 2022/2023 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 6 marca 2023 r.  
 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 
 

Na podstawie 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) informujemy, że:  

Administrator 

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 

z siedzibą w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa.  

 

Z administratorem można kontaktować się drogą elektroniczną pod adresem mailowym: 

iod@sggw.edu.pl. 

 

Informujemy, iż Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (dalej: IOD). Z IOD 

można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych 

osobowych przez SGGW oraz korzystania przez Państwa z praw związanych z 

przetwarzaniem danych osobowych za pośrednictwem ww. adresu mailowego.  

 

Cel i podstawy prawne przetwarzania 

 

Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia czynności niezbędnych do 

zrealizowania procedur wyborczych w kadencji 2021-2024.  

 

Podstawę przetwarzania danych osobowych kandydata stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO 

Zgodę można wycofać w każdym czasie wysyłając maila na adres: iod@sggw.edu.pl 

Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniej dokonanych operacji 

przetwarzania. 

 

W przypadku wyboru podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze a obowiązek ten wynika z ustawy Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.) oraz Statutu SGGW, w tym 

odpowiedniego regulaminu, jak wskazuje wspomniana ustawa. 

 

Okres przechowywania danych 

 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji czynności wyborczych,  

a następnie przez czas określony w przepisach i instrukcji kancelaryjnej obowiązującej w 

Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 

 

Odbiorcy danych 

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników Szkoły Głównej 

Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w tym członków Uczelnianej Komisji Wyborczej. 

Odbiorcą mogą być podmioty przetwarzające dane na zlecenie i w imieniu Administratora 

danych, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu 



świadczenia określonych w umowie usług, m. in. w ramach outsourcingu Inspektora Ochrony 

Danych czy teleinformatycznych np. hostingu, dostarczania lub utrzymania systemów 

informatycznych; a w przypadku poczty elektronicznej – odbiorcą będzie firma Microsoft, 

wraz z innymi narzędziami dostarczonymi od Microsoft dla studentów uczelni. 

 

Prawa osób, których dane dotyczą 

 

Na zasadach określonych przez RODO mają Państwo prawo do:  

- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;  

- sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;  

- ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  

- usunięcia danych osobowych 

- wycofania zgody, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem 

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

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

 

Informacja o wymogu podania danych 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, w przypadku niepodania danych 

nie będą Państwo mogli kandydować.  

 

 

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) 

Z powodu korzystania z usług Microsoft, dane mogą być przekazywane poza Europejski 

Obszar Gospodarczy (EOG), m. in. do USA. Firma Microsoft zapewnia gwarancje 

wynikające z przestrzegania rozdziału 5 RODO oraz została zobowiązana do przestrzegania 

ochrony danych osobowych na podstawie standardowych klauzul umownych zawartych z 

SGGW. Więcej informacji można znaleźć pod adresem: 

https://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentType

Id=46 oraz https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement.  

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

https://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=46
https://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=46
https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement


 

Załącznik nr 5 do uchwały nr 7 - 2022/2023 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 6 marca 2023 r. 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,  

ul. Nowoursynowska 166 w związku z wyrażoną przez mnie zgodą na kandydowanie do 

Rady Dyscypliny. Zgodę można odwołać w dowolnym czasie a jej wycofanie nie wpływa na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem. 

 
………………………………………………… 

                                                                                                    (data, czytelny podpis) 


