
Formularz zgłoszeniowy

Program Mentoringowy FMMiK PTKS

1. Imię i nazwisko: …........................................................................................................

2. Kierunek, rodzaj i rok studiów 

(magisterskie/doktoranckie)*:.....................................................................................

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

3. Zainteresowania badawcze związane z pracą magisterską/doktorską/projektem 

badawczym: ................................................................................................................

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

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

4. Określenie celu uczestnictwa i charakteru współpracy w programie: 

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

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

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

5. Wybór mentora wraz z uzasadnieniem: ….............................................................

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

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

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

6. Zakładany efekt końcowy (publikacja/wystąpienie konferencyjne)*: …...............

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

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

Niżej podpisany/a oświadczam, że mój udział w programie nie koliduje ani nie narusza innej

relacji np. magistrant/doktorant-promotor.

Niżej podpisany/a zobowiązuję się do uczestnictwa w spotkaniu podsumowującym program

mentoringowy z udziałem wszystkich uczestników i mentorów.

Niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych**

Miejsce i data:........................................                  Podpis: …..........................................

* niepotrzebne skreślić

Załączniki:



Zobowiązanie nr 1

Niżej podpisany/a ….......................................................................................... w porozumieniu z 

mentorem zobowiązuję się do przygotowania planu i zakresu współpracy zgodnie z otrzymanym 

formularzem w terminie 30 dni od rozpoczęcia udziału w programie. 

Miejsce i data: ….....................................                  Podpis: …...................................................         

Zobowiązanie nr 2

Niżej podpisany/a …..................................................................................w porozumieniu z 

mentorem zobowiązuję się do przygotowania raportu końcowego stanowiącego podstawę 

rozliczenia udziału w programie i otrzymania certyfikatu w terminie do 30 dni po zakończeniu 

udziału.

Miejsce i data:..........................................                                 Podpis: …...........................................

**  Załącznik  do  uchwały  nr  3/2018  Zarządu  Polskiego  Towarzystwa  Komunikacji  Społecznej  z  dnia  24  maja  2018  roku  w  sprawie  zasad

przetwarzania danych osobowych przez

 Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej

 1. Podstawa prawna: 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

19/1 z 4 maja 2016 r., zwane dalej RODO. 

2. Administrator: administratorem danych osobowych jest Polskie

 Towarzystwo Komunikacji Społecznej (PTKS), Koszarowa 3, 51-149



 Wrocław – kontakt za pośrednictwem adresu: office@ptks.pl . W imieniu

 Administratora dane osobowe są przetwarzane przez Zarząd PTKS jako

 podmiot przetwarzający. 

3. Administrator, uwzględniając zakres przetwarzania danych osobowych i

 charakter PTKS oraz działając na podstawie art. 37 ust. 1 RODO, nie

wyznacza inspektora ochrony danych.

4. Przetworzeniu przez PTKS podlegają dane osobowe członków

 Towarzystwa. W szczególności dane osobowe przetwarzane są na

 podstawie art. 6 ust. RODO w celu:

 

a. realizacji zadań statutowych, w szczególności określonych w § 9

 Statutu PTKS,

b. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,

5. Domniemywa się, że członkowie PTKS wyrażają zgodę na przetwarzanie

ich danych osobowych przez Administratora określonego w ust. 2.

6. Dane osób nie będących członkami PTKS podlegają przetworzeniu po

udzieleniu przez te osoby zgody.

7. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

a. dane osobowe członków PTKS przechowywane są przez okres

 członkostwa danej osoby i po ustaniu członkostwa podlegają

 archiwizacji lub, na wyraźne życzenie danej osoby, usunięciu,

b. dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą

 przechowywane do czasu jej odwołania.

8. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe. Osoba której dotyczą dane

 osobowe ma prawo:

a. dostępu do treści swoich danych osobowych, tj. prawo do uzyskania

 potwierdzenia czy i w jakim zakresie Administrator przetwarza dane,

1b. do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez

 Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,

c. żądania od Administratora usunięcia danych, w przypadku gdy

 przetwarzanie danych staje się bezcelowe.

d. do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych

Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu

 administratorowi;

e. wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu

 nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej,



 właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby,

 której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego

 naruszenia RODO,

f. do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność

 z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed

 jej cofnięciem).

9. Odbiorcy danych: Dane osobowe Administrator przetwarza dla realizacji

 zadań statutowych PTKS. W przypadku realizacji części zadań przez PTKS

 (konferencje, zorganizowane przez PTKS wyjazdy członków Towarzystwa,

 konkursy na najlepszą publikację, itp.) dane osobowe mogą być

udostępnione celem przetworzenia w szczególności przewoźnikom,

 podmiotom organizującym zakwaterowanie. Dane te mogą być także

 udostępnione firmom archiwizującym dokumenty oraz partnerom

 świadczącym usługi techniczne (budowa i utrzymywanie systemów

informatycznych i serwisów internetowych).


