
Załącznik do Uchwały Nr 1/2020-2024  

Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej  

z dnia 30 września 2020 roku 
 

 

 

Oświadczenie kandydata na członka Rady Uczelni 

- Rady Politechniki Poznańskiej 
 

 

 Ja, ........................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko) 

oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie na Członka Rady Politechniki Poznańskiej i udostępnienie 

moich danych Członkom Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej. Oświadczam również, że  spełniam 

warunki powołania na członka rady uczelni określone w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), to jest: 

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 2017 r. poz. 2186, z późn. zm.), nie pełniłem/am w nich służby ani nie współpracowałem/am z tymi 

organami); 

6) posiadam wykształcenie wyższe; 

7) do dnia 1 stycznia 2021 r. nie ukończę 67. roku życia. 

Jednocześnie oświadczam, że: 

 nie pełnię aktualnie funkcji organu Politechniki Poznańskiej ani innej uczelni,  

 nie jestem aktualnie członkiem rady innej uczelni, 

 nie jestem aktualnie zatrudniony/a w administracji publicznej. 

Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Rektora Politechniki Poznańskiej o wszelkich zmia-

nach w zakresie wyżej wymienionych okoliczności. 

 

 

.............................................                                                                                 ................................................  

                (data)                                                                                                                         (podpis) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Verte! 

 

Obowiązek informacyjny – Rada Uczelni 

W myśl art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO), informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Politechnika Poznańska, Pl. Marii Skłodowskiej–
Curie 5, 60-965 Poznań, e-mail: biuro.rektora@put.poznan.pl, telefon: 61 665 3639. 

2. Inspektorem danych osobowych jest Piotr Otomański, e-mail: iod@put.poznan.pl. 

3. Dane osobowe zbierane są dla potrzeb prowadzonego procesu wyboru a następnie pełnienia funkcji członka 
Rady Uczelni. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych są art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. 
e RODO w związku z zapisami Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 
17-22) oraz Uchwałą Nr 1/2020-2024 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 30 września 
2020 r. w sprawie powoływania Rady Politechniki Poznańskiej. 

4. Dane osobowe zostaną przekazane podmiotom przetwarzającym – podmiotom świadczącym obsługę infor-
matyczną Uczelni; mogą zostać udostępnione również organom upoważnionym do ich przetwarzania na 
podstawie przepisów prawa. 

5. Państwa dane osobowe przechowywana będą przez okres wskazany w przepisach prawa – art. 125a Ustawy 
z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, a jeśli ma to 
zastosowanie do przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania, prawo do ich usunięcia oraz prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia  
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych 
osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury na członka Rady Uczelni. 

9. Dane osobowe Pani/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie pro-
filowania. 

 

 


