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Konkurs na stypendium studenckie ze środków projektu badawczego 

NCN: „Społeczna geneza przemocy antyżydowskiej. Królestwo Polskie w 

drugiej połowie XIX wieku (1864-1914)” nr 2020/37/B/HS3/00554, 

kierowanego przez dr. hab. Artura Markowskiego (Wydział Historii 

UW)  

Nazwa jednostki: Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa  

Nazwa stanowiska: student/ka-stypendysta/tka 

Wymagania: 

- kandydat/kandydatka jest studentem/tką kierunku historia lub MISH 

- kandydat/kandydatka posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia kwerend w materiale 

źródłowym z XIX i pocz. XX, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów o charakterze 

epistolarnym, memuarystycznym i prasowym 

- kandydat/ka ma przygotowanie z zakresu antropologii historycznej i udokumentowane 

zainteresowania dotyczące dziejów chłopów na ziemiach polskich w XIX i XX w. 

- kandydat/ka posiada dobrą znajomość języka angielskiego 

Opis zadań: 

- prowadzenie kwerend w materiałach wspomnieniowych i epistolarnych autorstwa chłopów 

polskich z II połowy XIX i pocz. XX wieku 

Typ konkursu NCN Termin składania ofert Forma składania ofert  

Warunki zatrudnienia: 

stypendium 12-miesięczne w wysokości 1000 zł/miesiąc  

Dodatkowe informacje: 

Tytuł projektu: Społeczna geneza przemocy antyżydowskiej. Królestwo Polskie w drugiej 

połowie XIX wieku (1864-1914) 

Kierownik projektu: dr hab. Artur Markowski 

Wymagane dokumenty:  

List motywacyjny, CV, informacja o dotychczasowych osiągnięciach naukowych i 

bibliografia, zgoda na przetwarzanie danych osobowych (formularz poniżej) 

Dokumenty prosimy przesyłać na adres: dziekanat.wh@uw.edu.pl  od 1 do 14 lutego 

2021. 
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Administrator danych 

Administratorem Państwa danych przetwarzanych jest Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie 

Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa. 

Z administratorem można kontaktować się: 

 listownie: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa 

(należy wskazać jednostkę organizacyjną do której kierowana jest korespondencja); 

 telefonicznie: 22 55 20 000. 

Inspektor Ochrony Danych (IOD) 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować 

mailowo pod adresem: iod@adm.uw.edu.pl.  

Z IOD można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych 

osobowych przez Uniwersytet Warszawski oraz korzystania przez Państwa z praw związanych  

z przetwarzaniem danych osobowych. 

Do zadań IOD nie należy natomiast realizacja innych spraw, jak np. udzielanie informacji nt. konkursu, 

przyjmowanie prac konkursowych, rozpatrywanie skargi i wniosków dotyczących konkursu, itp. 

Cele i podstawy prawne przetwarzania  

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji konkursu na stypendium studenckie ze 

środków projektu badawczego NCN: „Społeczna geneza przemocy antyżydowskiej. Królestwo 

Polskie w drugiej połowie XIX wieku (1864-1914)” nr 2020/37/B/HS3/00554. 

W przypadku osób, których prace zostaną nagrodzone, dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, 

dane dot. wykształcenia, umiejętności i dorobku naukowego mogą zostać opublikowane na stronie 

internetowej administratora.  

Podstawę do przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

(art. 6 ust. 1 lit. a RODO1). Po zakończeniu konkursu dane osobowe uczestników będą przetwarzane w 

celach archiwalnych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych, jakim jest 

m.in. ustalanie, dochodzenie i obrona roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

                                                           
1 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) 
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Zgodę można wycofać w każdym czasie m.in. wysyłając wiadomość e-mail na adres: 

amarkowski@uw.edu.pl  . Przypominamy, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Okres przechowywania danych 

Państwa dane będą przetwarzane przez czas trwania konkursu, a po jego zakończeniu przez okres 30 

dni. 

Odbiorcy danych 

Dostęp do Państwa danych osobowych będą posiadać upoważnieni pracownicy, współpracownicy lub 

studenci Uniwersytetu Warszawskiego, którzy muszą przetwarzać Państwa dane w związku  

z realizowanym konkursem.  

Odbiorcami Państwa danych mogą być także podmioty, którym Administrator zleci wykonanie 

określonych czynności w związku z konkursem, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych 

osobowych, jak np. NCN. 

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) 

Państwa dane mogą być również przetwarzane przez naszego dostawcę usługi G-Suit dla edukacji firmę 

Google (z którą mamy podpisaną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych) w jej 

centrach przetwarzania danych2.  

Prawa związane z przetwarzaniem danych 

Gwarantujemy Państwu realizację wszystkich Państwa praw na zasadach określonych przez RODO tj. 

prawo do: 

 dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii; 

 sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

 ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

 usunięcia danych osobowych (z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO); 

 wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; 

 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie 

danych osobowych narusza przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych.  

Obowiązek podania danych i konsekwencja niepodania danych 

                                                           
2 https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html 



 

 

Podanie danych jest niezbędne dla wzięcia udziału w konkursie. Niepodanie danych skutkuje brakiem 

możliwości wzięcia udziału w konkursie.  

  



 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  

oraz wykorzystanie pracy konkursowej 

 

Ja niżej podpisana/y ………………………………………………………….., oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. 

a RODO w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1191)  wyrażam zgodę na przetwarzanie przez 

Uniwersytet Warszawski moich danych osobowych oraz mojej pracy w ramach konkursu na 

stypendium studenckie ze środków projektu badawczego NCN nr 2020/37/B/HS3/00554: „Społeczna 

geneza przemocy antyżydowskiej. Królestwo Polskie w drugiej połowie XIX wieku (1864-1914)” 

 w szczególności poprzez: 

 rozpowszechnianie mojej pracy, w tym na stronach internetowych zarządzanych przez 

Uniwersytet Warszawski; 

Zrzekam się: 

 prawa kontroli i każdorazowego zatwierdzania wykorzystania mojej pracy, w tym prawa 

zatwierdzania w stosunku do ostatecznej postaci materiałów UW, w których moja praca 

zostanie wykorzystana; 

 wszelkich roszczeń, w tym również wynagrodzenia względem UW z tytułu wykorzystania mojej 

pracy na potrzeby określone w niniejszym oświadczeniu. 

Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. Moja praca 
może być użyta do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, bez obowiązku akceptacji 
produktu końcowego lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. 
Rozpowszechnianie mojej pracy nie może naruszać w inny sposób moich dóbr osobistych.  
Oświadczam, że przetwarzanie moich danych osobowych oraz mojej pracy w wymienionych wyżej 

celach związanych z konkursem na stypendium studenckie ze środków projektu badawczego NCN nr 

2020/37/B/HS3/00554: „Społeczna geneza przemocy antyżydowskiej. Królestwo Polskie w drugiej połowie 

XIX wieku (1864-1914)”  

 nie narusza dóbr osobistych mojej osoby i jestem świadoma/świadom, że mam możliwość w każdym 

momencie do wglądu w materiały gdzie została opublikowana moja praca.  

Oświadczam, że zapoznałam/-em się z informacją o przetwarzaniu moich danych osobowych w 

związku z konkursem na stypendium studenckie ze środków projektu badawczego NCN 

                                                           
 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) 



 

 

nr 2020/37/B/HS3/00554: „Społeczna geneza przemocy antyżydowskiej. Królestwo Polskie w 

drugiej połowie XIX wieku (1864-1914)”. 

 

………………………………………….. 

data i czytelny podpis 

 

 

 


