
 Warszawa, 15 grudnia 2019 r. 

 

…………………………………………..   

   
imię i nazwisko 

…………………………………………. 

adres zakładu pracy 

…………………………………………. 

 

………………………………………….. 

adres e-mail  

………………………………………….. 
nr telefonu 

Do Zarządu 

Polskiej Grupy Raka Płuca 

ul. Płocka 26, 01-136 Warszawa 

 

Wniosek o stypendium 

Szanowni Państwo, 

zwracam się z uprzejmą prośbą o przyznanie 

stypendium edukacyjnego, obejmującego 11th 

International Thymic Malignancy Interest Group 

Annual Meeting, które odbędzie się w dniach 8-10 

października 2020 w Warszawie. 
Prośbę swą motywuję tym, iż celem stypendium jest 

podnoszenie kwalifikacji zawodowych w 

międzynarodowym środowisku oraz przekazanie 

pozyskanej wiedzy podczas XIV Konferencji 

Polskiej Grupy Raka Płuca. 

Stypendium edukacyjne ukierunkowane jest na 

podnoszenie efektywności diagnozowania i 

leczenia chorych na raka płuca w Polsce. 

W ramach stypendium proszę o sfinansowanie: 

 

- pobytu w dniach: ……………sierpnia 2020 r., 

 

- opłaty rejestracyjnej. 

Dodatkowe informacje: 

 (np. zgłoszenie pracy na ITMIG2020 TAK/NIE, 

należę do PolGRP TAK/NIE,          

…….……………………………………………. ) 

 

Z poważaniem, 

………………………………….. 

 

1. Administratorem danych osobowych podanych w podaniu jest Stowarzyszenie Polska Grupa Raka Płuca z siedzibą w Warszawie (01-138), ul. Płocka 26, tel.: 883 

308 323; email: a.wachowicz@igichp.edu.pl; 

2. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja celów statutowych Stowarzyszenia (art. 6 ust. 1 lit. f/ RODO) oraz wypełnienie obowiązków nałożonych 

na Stowarzyszenie przez przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c/ RODO); 

3. Odbiorcami danych osobowych są: 1/ podmioty współpracujące ze Stowarzyszeniem w celu realizacji celów Stowarzyszenia, 2/organy samorządowe i państwowe 

w zakresie wskazanym przez przepisy prawa; 

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa (w tym prawa podatkowego) regulującymi w szczególności długość okresów 

przedawnienia roszczeń; 

5. Członek Stowarzyszenia ma prawo: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f/ RODO); 

6. Członek Stowarzyszenia ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak brak podania danych osobowych uniemożliwi uzyskanie członkostwa w Stowarzyszeniu; 

8. Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

mailto:a.wachowicz@igichp.edu.pl


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji potrzeby powyższego stypendium (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o 
Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).  

 


