Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji uczestnictwa w: (Drzwi Otwarte
2019), którego organizatorem jest Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem
moich danych osobowych jest:
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu z siedzibą: Al. Marcinkowskiego 29, 61–745 Poznań.
Wiem, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celu, w jakim zostały zebrane.
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z klauzulą informacyjną umieszczoną poniżej.
Klauzula informacja
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych
osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu z siedzibą:
Al. Marcinkowskiego 29, 61–745 Poznań
2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania
danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@uap.edu.pl
3. Celem przetwarzania jest obsługa uczestnictwa w: (nazwa imprezy np. Drzwi Otwarte), którego organizatorem jest
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu.
4. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach
wykonywania swoich obowiązków służbowych.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą na czas nie dłuższy niż (np.30 dni) po zakończeniu imprezy.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.
9. Dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
Podpis:

Wyrażam dobrowolną zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o przyszłych imprezach i wydarzeniach
organizowanych przez Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu.
Podpis:

