
Zarządzenie Nr 64/2017/2018 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 28 września 2018 r. 

 

 

w sprawie:  zmian w Regulaminie przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy 

materialnej dla doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego 

w Warszawie oraz jego załącznikach  

 

 

§ 1 
 

Na podstawie art. 66 ust. 2 i art. 199 ust. 2 i 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.) oraz § 99 

ust. 2 Statutu AWF Warszawa, a także w związku z 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. (Dz. Urz. UE L 119, s. 1)), 

w porozumieniu z Radą Samorządu Doktorantów wprowadzam następujące zmiany do 

Regulaminu przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla 

doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie (zwanego dalej 

„Regulaminem”), stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora AWF Warszawa Nr 

3/2017/2018 z dnia 9 października 2017 r. (z późn. zm.): 

 

1) W § 4 ust. 2 pkt 7 Regulaminu uzyskuje brzmienie: 

 

„7) udostępniać kierownikowi Studiów Doktoranckich oraz komisjom stypendialnym ds. 

doktorantów informacji i dokumentów dotyczących procesu przyznawania świadczeń 

pomocy materialnej z zachowaniem przepisów o poufności danych określonych 

w Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 

1000),” 

 

2) W § 6 ust. 7 i 8 Regulaminu uzyskuje brzmienie:  

 

„7. Dane zawarte w dokumentach dołączonych do wniosku stanowią tajemnicę służbową 

i mogą być udostępnione innym osobom lub podmiotom wyłącznie w przypadkach 

określonych przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. 2018 poz. 1000). Sposób przechowywania danych osobowych ujawnionych 

w toku postępowania reguluje Instrukcja ochrony danych osobowych AWF 

w Warszawie. 

       9. Wnioski doktorantów o udzielenie świadczenia pomocy materialnej zawierają zgodę 

na przetwarzanie danych osobowych doktoranta i/lub pełnoletnich członków rodziny, 

sporządzone w oparciu o  przepisy 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.” 

 

 

3) Wprowadza się klauzulę RODO do wzorów załączników nr 1 - 7 do Regulaminu 

przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów  

AWF w Warszawie. 

 



 

§ 2 

 

1. Pozostałe zapisy Regulaminu oraz jego załączników pozostają bez zmian. 

2. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, określonym w nagłówku, 

z mocą obowiązującą począwszy od dnia 1 października 2018 r. 

3. Wprowadza się, jako załącznik do niniejszego zarządzenia, uzupełnione o klauzulę 

RODO wzory załączników nr 1 - 7 do Regulaminu. 

 

 

      Rektor 

    

 

                                                                             Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz  

 

 
Załączniki: 
 

1) Uzupełnione o klauzulę RODO wzory załączników nr 1 - 7 do Regulaminu. 

 

 

 

 
 

 

 

 


