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

przestrzegania. 

 

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: imienia i nazwiska oraz adresu 

mailowego przez Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie  

w celu organizacji i przeprowadzenia III Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Artystycznej 

Doktorantów i Młodych Naukowców „Oblicza gitary w badaniach naukowych”, która odbędzie 

się w dniach 26–27.04.2023 r. 

 

  Zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej wyrażonej zgody na 

przetwarzanie danych osobowych. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  

27 kwietnia 2016 r. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie 

informuje, że: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy  

im. Jana Długosza w Częstochowie, ul. 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. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wydarzenia, na podstawie Pani/Pana 

zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, za wyjątkiem podmiotów 

uprawnionych do uzyskania danych na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz w celach 

kontrolnych i audytowych, a także pomocy prawnej i obrony roszczeń oraz ewentualnie tym 

podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia, 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej;  

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami obowiązującego 

prawa, niezbędny dla potrzeb realizacji ustawowych zadań uczelni, w tym zgodnie z przepisami 

archiwizacyjnymi lub do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych; 

7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do 

ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych, 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; 

8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/ Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

9. podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału  

w wydarzeniu; 

10. Pani/ Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.  

 

  Wyrażam zgodę na zamieszczenie w celach informacyjnych i promocyjnych związanych  

z organizacją niniejszego wydarzenia przez Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana 

Długosza w Częstochowie mojego wizerunku oraz na stronach internetowych oraz portalach 

społecznościowych Uniwersytetu oraz niniejszego Wydarzenia. 
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