INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
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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 i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych, dalej „RODO”) Uniwersytet Jagielloński informuje, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007
Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ.
Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, ul. Gołębia 24, 30-007 Kraków, pokój
nr 31. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod numerem telefonu
12 663 12 25.
Pani/Pana dane osobowe podane w formularzu zgłoszeniowym przetwarzane będą – w celu uczestnictwa
w semestralnym nieintensywnym kursie języka polskiego dla studentów programu Erasmus i
obcokrajowców odbywających studia i staże w uczelniach Krakowa organizowanym przez Instytut
Glottodydaktyki Polonistycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w roku akademickim
2021/2022 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ROD oraz na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody w
celach marketingowych.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w przypadku zgody jest dobrowolne, a w przypadku
uczestnictwa w programie wynika z przepisów prawa. Konsekwencją niepodania danych osobowych
będzie brak możliwości uczestniczenia w programie.
Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane: osobom współpracującym z Instytutem Glottodydaktyki
Polonistycznej UJ w celu realizacji programu.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania programu, a po jego zakończeniu w
celach archiwizacyjnych przez okres przewidziany prawem lub do momentu wycofania zgody (cele
marketingowe)
Posiada Pani/Pan prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i uprawnieniach
przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo
do usunięcia danych osobowych ze zbiorów administratora (chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne
dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), oraz
prawo do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania –
w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.
Posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można
przesłać:
- e-mailem do: natalia.lason@uj.edu.pl; iod@uj.edu.pl
- pocztą tradycyjną, adres: Instytut Glottodydaktyki Polonistycznej UJ, ul. Grodzka 64, 31-044 Kraków
- lub wycofać osobiście, stawiając się w Instytucie Glottodydaktyki Polonistycznej UJ, ul. Grodzka 64,
31-044 Kraków
Konsekwencją wycofania zgody będzie bark możliwości otrzymywania informacji marketingowych
dotyczących działalności Instytutu Glottodydaktyki Polonistycznej UJ, Ma Pani/Pan prawo wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana
danych osobowych narusza przepisy RODO.

Potwierdzam, że
przyjmuję
do
informacje.

zapoznałam/em się i
wiadomości
powyższe

…………………………………………………
miejscowość, data, czytelny podpis
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Pani/Pana nazwisko – drukowanymi literami:
|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|

……………………………………………………………….
miejscowość, data, czytelny podpis
*************************************************************************************
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przesyłanych
przez Instytut Glottodydaktyki Polonistycznej UJ o realizowanych programach zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)
oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody(klauzula powyżej).
 tak

 nie

……………………………………………………………………………….
miejscowość, data, czytelny podpis
************************************************************************************
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (wizerunek)
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 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „Rozporządzenie Ogólne”) Uniwersytet Jagielloński
informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007
Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ.
2. Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, ul. Gołębia 24, 30-007 Kraków,
pokój nr 31. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod nr. telefonu
12 663 12 25.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach promocyjnych na podstawie wyrażonej przez
Panią/Pana zgody.
4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
5. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane na stronach internetowych i w mediach
społecznościowych powiązanych z Instytutem Glottodydaktyki Polonistycznej oraz w wydawanych
przez niego broszurach i katalogach.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: do momentu wycofania zgody.
7. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ogólnym.
8.
Posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie(wizerunek) w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać
- e-mailem do: natalia.lason@uj.edu.pl; iod@uj.edu.pl
- pocztą tradycyjną, adres: Instytut Glottodydaktyki Polonistycznej UJ, ul. Grodzka 64, 31-044 Kraków
- lub wycofać osobiście, stawiając się w Instytucie Glottodydaktyki Polonistycznej UJ, ul. Grodzka 64,
31-044 Kraków
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9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie
uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia
Ogólnego.
Potwierdzam, że zapoznałam(-em) się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje.
…………………………………………………………………
miejscowość, data, czytelny podpis
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym wizerunku w celu promocji
semestralnego nieintensywnego kursu języka polskiego dla studentów programu Erasmus i
obcokrajowców odbywających studia i staże w uczelniach Krakowa organizowanego przez Instytut
Glottodydaktyki Polonistycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w roku akademickim
2021/2022 zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z dnia 24
maja 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.
Ponadto oświadczam, że na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych z dn. 4 lutego 1994r. (Dz. U. 20017 r. poz. 880 z późn. zm.) wyrażam zgodę na
nieodpłatne rozpowszechnianie przez Uniwersytet Jagielloński - Instytut Glottodydaktyki
Polonistycznej mojego wizerunku w ramach promocji semestralnego nieintensywnego kursu języka
polskiego dla studentów programu Erasmus i obcokrajowców odbywających studia i staże w
uczelniach Krakowa poprzez: utrwalanie, zwielokrotnianie przy użyciu wszelkich technik,
rozpowszechnianie, korzystanie, wprowadzenie do obrotu, użyczenie, publiczne wykonanie,
wstawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, publiczne udostępnianie, archiwizację, w tym w
szczególności na stronach internetowych, w mediach społecznościowych, na wydarzeniach
promocyjnych UJ.
W związku z wykorzystaniem mojego wizerunku zrzekam się:
1) prawa kontroli i każdorazowego zatwierdzania wykorzystania mojego wizerunku, w tym prawa
zatwierdzania w stosunku do ostatecznej postaci materiałów UJ, w których mój wizerunek
zostanie wykorzystany;
2) prawa każdorazowego wskazywania mnie jako osoby uwidocznionej na materiałach UJ, a w
szczególności wskazywania mojego imienia i nazwiska;
Oświadczam również, że zapoznałem/am się z wymienionym powyżej materiałem i nie narusza on
moich dóbr osobistych.
Uniwersytet Jagielloński ma prawo upoważnić inne podmioty do korzystania z wizerunku na
zasadach określonych w niniejszym zezwoleniu.

........................................................................
data i czytelny podpis
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