(EN)
INFORMATION CLAUSE – IEICE ICTF 2019 CONFERENCE

According to art. 13 of Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016
on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such
data and the repeal of Directive 95/46 / EC (hereinafter: the GDPR), we inform that:
1. The administrator of your personal data is: University of Science and Technology, Aleja Profesora Sylwestra
Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, e-mail: BiuroRektora@utp.edu.pl, phone: 52 374-94-44.
2. The personal data inspector is : mgr inż. Janusz Szykowny, e-mail: iod@utp.edu.pl.
3. Data is collected for the purposes of taking part in the conference, the basis for their processing is voluntarily
and consciously expressed by you / your consent in connection with art. 6 par. 1 lit. and GDPR.
4. Personal data is not transferred to the processing entities (Article 28 paragraph 1 of the GDPR); however, they
may be made available to authorities authorized to process them on the basis of legal provisions.
5. Personal data will be processed for the duration of the project or until you withdraw your prior consent, but its
withdrawal will not affect your previous processing.
6. You have the right to access your personal data, the right to rectify it, the right to delete data, and, if applicable,
the right to data transfer, processing restrictions or the right to object to their processing.
7. You have the right to lodge a complaint to the President of the Office for Personal Data Protection, if you
decide that the processing of your personal data violates the provisions of the General Data Protection
Regulation of April 27, 2016 (GDPR).
8. Providing personal data by you is voluntary, however, the consequence of not providing personal data will be
the inability to participate in the conference.
9. Your personal data will not be processed in an automated way, including in the form of profiling.

I agree to the processing of my personal data by the University of Science and Technology with its seat in
Bydgoszcz in order to participate in the IEICE ICTF 2019 conference. At the same time, I declare that I have read
the information obligation regarding participation in the IEICE ICTF 2019 conference.

Participation in the event is tantamount to consent to the free use of the participant's image by the University of
Science and Technology, recording them in print and electronic, in whole or in part, reproduction, publication in the
University publications and dissemination, including the introduction to computer memory, publishing on social
media and on UTP website - http://utp.edu.pl.
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Granting consent to the processing of personal data indicated in the form
_______________, on _______________
1. Personal data:
Surname
Name(s):
2. The scope of data:
phone number:
Faculty:

e-mail address :
country:

Passport no.:

In compliance with article 7 section 2 in accordance with article 6 section 1 (a) of the Regulation of the European Parliament
and EU Council 2016/679 of April 27, 2016, the so-called GDPR, I give explicit and voluntary consent to the processing and
collecting of my personal data by University of Science and Technology, Aleja Profesora Sylwestra Kaliskiego 7, 85-796
Bydgoszcz, e-mail: BiuroRektora@utp.edu.pl, phone: 52 374-94-44 for the purpose of sending information about subsequent
conferences organized by the Administrator.

I give consent

I do not give consent

date and signature
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KLAUZULA INFORMACYJNA – IEICE ICTF 2019 CONFERENCE
W myśl art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO), informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: University of Science and Technology, Aleja Profesora
Sylwestra Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, e-mail: BiuroRektora@utp.edu.pl, phone: 52 374-94-44.
2. Inspektorem danych osobowych jest : mgr inż. Janusz Szykowny, e-mail: iod@utp.edu.pl.
3. Dane zbierane są na potrzeby wzięcia udziału w konferencji, podstawą ich przetwarzania jest dobrowolnie i
świadomie wyrażona przez Panią/Pana zgoda w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4. Dane osobowe nie są przekazywane podmiotom przetwarzającym (art. 28 ust. 1 RODO); mogą jednak
zostać udostępnione organom upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwałości projektu lub do momentu wycofania przez
Panią/Pana wcześniej udzielonej zgody, przy czym jej wycofanie pozostanie bez wpływu na wcześniejsze
przetwarzanie.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo do
usunięcia danych, a jeśli ma to zastosowanie prawo do przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania lub
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie brak możliwości udziału w konferencji.
9. Dane osobowe Pani/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im.
Jana i Jędrzeja Śniadeckich w celu wzięcia udziału w konferencji. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/em
się z obowiązkiem informacyjnym dotyczącym udziału w konferencji.
Uczestnictwo w imprezie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie przez Uniwersytet
Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich wizerunku uczestnika, utrwalenie ich techniką
drukarską oraz elektroniczną, w całości lub części, zwielokrotnienie, opublikowanie w wydawnictwach Uczelni i
rozpowszechnienie, w tym także

wprowadzenie do pamięci komputera, opublikowanie w mediach

społecznościowych oraz na portalu UTP – http://utp.edu.pl.

1

Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w formularzu

_______________, dnia _______________roku
1. Dane osobowe:
Nazwisko:
Imię (imiona) :
2. Zakres danych:
nr telefonu:

adres e-mail:

Wydział:

kraj pochodzenia:

Nr paszportu:
Zgodnie z art. 7 ust. 2 w związku z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO składam wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie
i zbieranie moich danych osobowych przez Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i
Jędrzeja Śniadeckich z siedzibą Al. prof. S. Kaliskiego 7, e-mail: biuro.rektora@utp.edu.pl
put.poznan.pl, telefon: 52 374-94-44 w celu prowadzenia działań promocyjnych na Uczelni.

wyrażam zgodę

nie wyrażam zgody

data i podpis
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