
 
 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

- Klauzula informacyjna - 
 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dania  

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) Dz. U. UE.L.2016.119.1 (dalej RODO), 

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej informuje, iż: 

• Administratorem Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji  

Edukacji Narodowej w Krakowie ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków. 

• Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, adres e-mail: iod@up.krakow.pl, 

tel. 12 662 62 06. 

• Państwa dane osobowe będą przetwarzane z związku z udziałem w II Konferencji Uczniów szkół 

średnich „Uniwersytecki Inkubator Przyrodniczy 2023" na podstawie uzyskanej zgody na ich 

przetwarzanie.  

• Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. 

• Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres pięciu lat po zakończeniu 

wydarzenia. 

• Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

 a także prawo do przenoszenia danych.  

• Posiadają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym terminie. Wycofanie zgody 

nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej wycofaniem.  

• Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

• Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do uczestnictwa w powyższym 

wydarzeniu. W przypadku nie podania danych osobowych nie jest możliwe uczestnictwo  

w wydarzeniu.  

• Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z czynnościami podanymi  

w klauzuli informacyjnej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dania 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) Dz. U. UE.L.2016.119.1 i zgodnie  

z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody. 

 
.............................………………………………………………………………………………. 

                     Miejscowość, data, czytelny podpis Uczestnika lub Rodzica/Opiekuna prawnego 
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku, a także na opublikowanie mojego wizerunku na 

stronach internetowych i w mediach społecznościowych Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji 

Edukacji Narodowej w Krakowie w związku z czynnościami podanymi w klauzuli informacyjnej, zgodnie  

z art.9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dania 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) Dz. U. UE.L.2016.119.1 i zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody. 

 
.............................………………………………………………………………………………. 

                     Miejscowość, data, czytelny podpis Uczestnika lub Rodzica/Opiekuna prawnego 
 

AKCEPTACJA REGULAMINU  
 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Uczestnictwa w II Konferencji Uczniów szkół średnich 

„Uniwersytecki Inkubator Przyrodniczy 2023" i akceptuję jego warunki.  

 
.............................………………………………………………………………………………. 

                    Miejscowość, data, czytelny podpis Uczestnika lub Rodzica/Opiekuna prawnego 

Załącznik 1 


