
UCZESTNICTWA W SPOTKANIU

DZIEŃ Z NAWA
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II     |   24 października 2018 r.

F O R M U L A R Z   Z G Ł O S Z E N I A 

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fi zycznych w związku z przetwarzaniem da-
nych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrek-
tywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, 
s. 1:
1.  Administratorem danych jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (adres: 

Al. Racławickie 14, 20 – 950 Lublin, adres e-mail: kul@kul.pl, numer telefonu: 
81 445 41 01), reprezentowany przez Rektora.

2.  Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II powołany został inspektor 
ochrony danych (dane kontaktowe: adres e-mail: iod@kul.pl, numer telefonu: 
81 445 32 30).

3.  Dane osobowe będą przetwarzane w celu zorganizowania spotkania „Dzień z NAWA” 
w Lublinie.

4.  Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu 
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, 
w tym archiwalnych.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. rozporządzenia.
6.  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
– żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ogranicze-
nia przetwarzania danych osobowych.
– cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarza-
nia, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
– wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7.  Dane osobowe będą przekazywane upoważnionym do przetwarzania danych pracow-

nikom administratora. Administrator nie będzie przekazywać danych innym odbiorcom.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej konsekwencją niepodania danych 
osobowych jest brak możliwości udziału w ww. wydarzeniu organizowanym przez KUL.

    Zapoznałam/-em się z treścią powyższego
     
    ……….……………............…….............................…
    (data, podpis)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
w celu i w zakresie niezbędnym do udziału w spotkaniu „Dzień 
z NAWA” organizowanym przez KUL. Zgoda ma charakter dobro-
wolny. Niewyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości udzia-
łu w spotkaniu. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie, 
jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych 
osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cof-
nięciem.

………………………………….................………...
(data, podpis)

Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku na 
stronie internetowej w ramach spotkania „Dzień z NAWA” orga-
nizowanym przez KUL zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 880).

………………………………….................………...
(data, podpis)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
w celach wysyłki informacji promocyjnych o wydarzeniach orga-
nizowanych na KUL przez Dział Projektów Międzynarodowych.

………………………………….................………...
(data, podpis)

Wyrażam zgodę na używanie przez administratora telekomunika-
cyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem do 
celów wysyłki informacji promocyjnych dot. wydarzeń organizo-
wanych przez Dział Projektów Międzynarodowych na KUL.

………………………………….................………...
(data, podpis)

DANE UCZESTNIKA

Imię: _____________________________

Nazwisko: ________________________

TYTUŁ NAUKOWY/ STOPIEŃ

_________________________________

DANE DO KONTAKTU

Telefon: __________________________

E-mail: ___________________________

REPREZENTOWANA INSTYTUCJA

Nazwa:  ______________________________

               ______________________________

Adres:    ______________________________

               ______________________________

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY UDZIAŁ 
Potrzebuję dokument potwierdzający moje 
uczestnictwo w wydarzeniu

   TAK                        NIE    
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