
 

Stypendium im. Bogny Olszewskiej – formularz zgłoszeniowy 

 

Część I.  

 

Imię i nazwisko  

Data urodzenia  

Telefon  

E-mail  

Adres  

Dane kontaktowe osób 
rekomendujących 
kandydatkę/kandydata (imię i 
nazwisko, instytucja, telefon, 
adres e-mail)  

 

Skąd dowiedziała się Pani/Pan 
o stypendium? 

 

 

 

Załączniki: 

1) CV 

2) List motywacyjny z opisem dwóch projektów zrealizowanych przez        
kandydata/kandydatkę 

3) Pisemne rekomendacje od co najmniej dwóch osób mogących poświadczyć o          
działaniach kandydatki/kandydatki z osobami z niepełnosprawnościami lub       
zagrożonymi wykluczeniem społecznym wraz ze zgodą tych osób na przetwarzanie          
ich danych osobowych przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie w ramach           
postępowania rekrutacyjnego DRUGIEJ EDYCJI  Stypendium im. Bogny Olszewskiej 

 

 

 

 

 



 

Część II.  

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie moich           
danych osobowych, zawartych w niniejszym formularzu, na potrzeby realizacji procesu          
rekrutacji w ramach DRUGIEJ EDYCJI  Stypendium im. Bogny Olszewskiej.  

Jednocześnie wyrażam zgodę na podanie do wiadomości publicznej, również za          
pośrednictwem mediów, informacji o wynikach rekrutacji i mojej osobie, a w szczególności o             
moim imieniu i nazwisku, wykształceniu, doświadczeniu i dorobku, jak również na           
nieodpłatne upublicznienie mojego wizerunku. 

 

          ……………………….
      /data i podpis kandydata/ 

 

Część III.  

 
Klauzula informacyjna 

 
I. Wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 13 ust. 1 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) („RODO”) informujemy, że: 
 
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Muzeum Sztuki Nowoczesnej w         

Warszawie, ul. Pańska 3, 00-124 Warszawa, wpisane do rejestru instytucji kultury           
prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pod numerem RIK          
58/2005, NIP 5252341832, REGON 1401874353 („Muzeum”).  
 

1. Z inspektorem ochrony danych osobowych Muzeum można się skontaktować e-mailowo:          
iod@artmuseum.pl. 
 

2. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na potrzeby realizacji procesu rekrutacji w           
ramach DRUGIEJ EDYCJI Stypendium im. Bogny Olszewskiej na podstawie art. 6 ust 1             
lit. a RODO.  
 

3. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być: 1/ Fundacja Nieograniczona im.           
Bogny Olszewskiej z siedzibą w Toruniu przy ul. Władysława Broniewskiego 7/10, NIP            
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9562315104, KRS 0000593615, 2/ podmioty współpracujące z Muzeum przy realizacji          
DRUGIEJ EDYCJI Stypendium im. Bogny Olszewskiej, 3) pracownicy Muzeum, 4/          
ubezpieczyciele, 5/ media.  
 

4. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.  
 

5. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od przesłania           
zgłoszenia rekrutacyjnego. 
 

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Ci następujące prawa: 
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 
3) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie           

następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w             
ramach sprawowania władzy publicznej,  

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 
5) prawo do przenoszenia swoich danych, 
6) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  
7) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody  

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego           
dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem. 
 

8. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy w zakresie stypendium. W           
razie niepodania danych osobowych umowa nie zostanie zawarta. 
 

7. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również            
w formie profilowania.  
 

II. Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informujemy, że przysługuje Ci prawo wniesienia              
sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć         
inspektorowi ochrony danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt I.2 powyżej.            
Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane              
z Twoją szczególną sytuacją. 
 
 

 
Potwierdzam zapoznanie się z Klauzulą informacyjną:

 
 

 
         ……………………….

      /data i podpis kandydata/ 

 


