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APPLICATION FOR FELLOWSHIP 

UNDER THE POLISH NATIONAL COMMISSION FOR UNESCO SCHEME 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w formularzu stypendialnym, dla potrzeb 

organizacyjnych Programu stypendialnego Polskiego Komitetu do spraw UNESCO (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 
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 (RODO), przez Polski Komitet ds. UNESCO, z siedzibą w Polsce, w Warszawie, 

przy pl. Defilad 1, Pałac Kultury i Nauki, 7 piętro, Narodową Agencję Wymiany Akademickiej z siedzibą w Polsce, w 

Warszawie, przy ul. Polnej 40, oraz instytucję, w której kandydat będzie odbywać staż, którzy będą ich 

Administratorami. Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych Ministerstwu Spraw Zagranicznych RP 

w celach związanych z procesem wnioskowania o wizę. 

 

Zostałam/em poinformowana/y, że dane będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji programu stypendialnego.  

Jednocześnie oświadczam, że znane są mi wszystkie informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO, 

dotyczące przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora oraz przysługujące mi prawa, o których 
mowa w art. 15 – 18 RODO. 

 

 

Consent to the processing of personal data in accordance with point (a) of Article 6(1) of Regulation (EU) 2016/679 

of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to 

the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (GDPR).  

 

I hereby give consent for my personal data included in my application to be processed by the Polish National 

Commission for UNESCO established in Poland in Warsaw, Plac Defilad 1e Polish National Agency for Academic 

Exchange established in Poland in Warsaw, ul. Polna 40, and  the institution  in which the fellowship  will be carried 

out, to be the Controllers of the above mentioned data.I hereby give to the transfer of my personal data to the Ministry 

of Foreign Affairs of the Republic of Poland for purposes related to the visa process. 
 

I have been informed that the data will be processed only for the purposes of the Fellowship programme 

management.I also declare that I am aware of all information referred to in Article 13 of the GDPR which concerns 

the processing of my personal data by the Controller, and know my rights as set out in Articles 15-18 of the GDPR, in 

particular the right to access my personal data, rectify them, erase and restrict their processing. 

 

Data i Podpis kandydata/Date and Candidate’s signature   
 

…………………………………… 
 


