
 

FORMULARZ UCZESTNICTWA BIERNEGO 

(WYMAGANY DO OTRZYMANIA ZAŚWIADCZENIA) 

 

III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Artystyczna 

Doktorantów i Młodych Naukowców 

„Oblicza gitary w badaniach naukowych” 2023 

 

Imię: 

 

Nazwisko: 

Adres mailowy: 

 

 

   Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem Konferencji i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

 

   Wyrażam dobrowolną zgodę na zamieszczenie w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z organizacją  

II Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Artystycznej Doktorantów i Młodych Naukowców „Oblicza gitary w badaniach 

naukowych” przez Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie mojego wizerunku oraz 

imienia i nazwiska na stronach internetowych zamieszczonych na serwerze Uniwersytetu oraz portalach społecznościowych, 

w tym prowadzonych przez Uczelnię. 

 

Przyjmuję do wiadomości, że:  

1. administratorem moich danych osobowych jest Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza  

w Częstochowie, Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa;  

2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza  

w Częstochowie: e-mail: iod@ujd.edu.pl, tel. 34 37-84-133;  

3. moje dane osobowe przetwarzane będą w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z organizacją 

Konferencji na podstawie mojej zgody; 

4. moje dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania przeze mnie zgody;  

5. odbiorcami moich danych osobowych będą firmy, organy lub podmioty publiczne uprawnione do uzyskania danych 

na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz w oparciu o umowy powierzenia zawierane przez Uczelnię; 

6. posiadam prawo dostępu do treści moich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  

7. mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, iż przetwarzanie danych 

osobowych mnie dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  

27 kwietnia 2016 r.;  

8. podanie moich danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w Konferencji a konsekwencją niepodania danych 

osobowych będzie brak możliwości wzięcia w niej udziału; 

9. moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym w formie profilowania.  
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