
Załącznik nr 1 do Regulaminu

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

WIZYTY STUDYJNE/STAŻE/WYJAZDY NA KONFERENCJE

Data i miejsce wizyty studyjnej/stażu/konferencji

Rodzaj wyjazdu

□ staż □ wizyta studyjna w ośrodku zagranicznym □ konferencja
□wizyta studyjna cudzoziemca na KUL

Wnioskowane dofinansowanie
Osoba wnioskująca może wybrać wszystkie lub niektóre koszty wg potrzeb

 koszty podróży; wnioskowana kwota……….……………………..….………
 koszty pobytu; wnioskowana kwota …..………………………….…………...
 noclegi; wnioskowana kwota ………….…………………………..….…………
 opłata konferencyjna; wnioskowana kwota ….…………………………….…
 korekta językowa referatu na konferencję; wnioskowana kwota…………

Tytuł konferencji/ Temat stażu/ Temat wizyty studyjnej

Dane osobowe wnioskodawcy
Nazwisko i imię:

Nazwisko i imię naukowca
zagranicznego:1

Życiorys naukowy naukowca
zagranicznego:2 Maksymalnie ½ strony

Dane kontaktowe wnioskodawcy
Telefon:
Adres poczty elektronicznej (e-
mail):

1 Dotyczy procedury aplikacji o zorganizowanie wizyty studyjnej naukowca zagranicznego na KUL.
2 Jak wyżej.



Dane opiekuna wizyty studyjnej/stażu

Nazwisko i imię:

Życiorys naukowy opiekuna Maksymalnie ½ strony

Dane dodatkowe wnioskodawcy

Stopień naukowy wnioskodawcy

Zatrudnienie:
Nazwa podmiotu (instytut, katedra)

Reprezentowana dyscyplina
naukowa

Znajomość języków
obcych (proszę zaznaczyć)

 angielski
 niemiecki
 francuski
 włoski
 inne:..........................................................................................

Stopień znajomości języka
(proszę zaznaczyć)

 biegła i mowie i piśmie
 dobra w mowie i piśmie
 dostateczna
- potwierdzona certyfikatami
 Tak (jeśli tak, proszę wymienić)..............................................
 Nie

Sposób wykorzystania
wyników wizyty
studyjnej/stażu/udziału w
konferencji

 artykuł w recenzowanym czasopiśmie z listy MNiSW
 projekt badawczy składany na międzynarodowy konkurs
grantowy
 projekt badawczy składany do krajowych instytucji
grantodawczych
 monografia naukowa
 inne (proszę wymienić jakie)....................................................

Opis celu wyjazdu lub celu
przyjazdu cudzoziemca na
KUL (dla wyjazdów
konferencyjnych
dodatkowo planowany tytuł
wystąpienia)

Maksymalnie ½ strony

Program wizyty
studyjnej/stażu/konferencji Maksymalnie ½ strony

Oświadczam, że:
Zapoznałem/-am się z Regulaminem finansowania międzynarodowych wizyt studyjnych/staży
naukowych/wyjazdów na konferencje naukowe dla pracowników KUL..

Biorę pełną odpowiedzialność prawną za podanie błędnych lub niepełnych danych w niniejszym formularzu
zgłoszeniowym.

….…………………………………………...……
(Miejscowość, data i czytelny podpis)



KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1:

1. Administratorem jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (adres: Al. Racławickie 14, 20
– 950 Lublin, adres e-mail: kul@kul.pl, numer telefonu: 81 445 41 01), reprezentowany przez
Rektora.

2. Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II powołany został inspektor ochrony
danych (dane kontaktowe: adres e-mail: iod@kul.pl, numer telefonu: 81 445 32 30).

3. Dane osobowe będą przetwarzane w związku z ubieganiem się o środki finansowe (procedura
kwalifikacyjna) na wizyty studyjne, staże naukowe, udział w konferencjach naukowych oraz na
publikacje naukowe w ramach programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” - realizacja projektu
„Filozofia i Teologia w kontekście współczesnych przemian nauki”.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnieniem okresu archiwizacji.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia (zgoda
osoby, której dane dotyczą).

6. Dane osobowe mogą być ujawniane:
- pracownikom posiadającym upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
- podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie;
- Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych.
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest konieczne. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest
brak możliwości wnioskowania o środki finansowe.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do
wnioskowania o środki finansowe. Zgoda ma charakter dobrowolny. Niewyrażenie zgody wiąże się
z brakiem możliwości udziału w procedurze kwalifikacyjnej. Zgoda może być cofnięta w każdym
momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

…………………………………………...
(data, podpis)


