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Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
zwanym dalej RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Kazimierza
Wielkiego w Bydgoszczy moich danych osobowych zawartych w zakresie danych zawartych
w niniejszym formularzu w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem konferencji
naukowej pt. „Służba zagraniczna i prawo konsularne – stan i perspektywy” oraz wydaniem
książki pokonferencyjnej. Ponadto oświadczam, iż zostałam/em
poinformowana/y
o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie oraz o tym, że jej wycofanie nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej wycofaniem.
data: …………………….
podpis: …………………
Wyrażam zgodę na upublicznienie mojego wizerunku na potrzeby internetowej
transmisji obrad oraz wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku w materiałach
pokonferencyjnych publikowanych przez Instytut Prawa i Ekonomii UKW (na stronie
internetowej oraz portalach społecznościowych organizacji).
data: …………………….
podpis: …………………
KLAUZULA INFORMACYJNA:
Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO, informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia konferencji naukowej której dotyczy
zgłoszenie oraz wydaniem książki pokonferencyjnej.
3. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której
dane dotyczą.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie
danych będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w w/w konferencji.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych
pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.
6. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane na podstawie zgody, w okresie jej obowiązywania, jednak nie dłużej niż
przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w ust. 3.
7. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora w związku z realizacją celów, o
których mowa w ust. 3, w szczególności podmiot będący operatorem usługi pocztowej, podmiot organizujący
internetową transmisję obrad, Wydawnictwo UKW w zakresie wydania książki pokonferencyjnej.
8. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
a. prawo dostępu do treści swoich danych,
b. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
c. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych
prawem,
d. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,
f. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Państwa dane osobowe w postaci wizerunku mogą zostać przekazane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej (tj. poza Unię Europejską i do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym)
w związku z organizacją internetowej transmisji obrad za pośrednictwem konta w portalu społecznościowym (np.
Facebook) prowadzonym przez administratora lub podmiot działający na zlecenie administratora.
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