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Klauzula informacyjna dla uczestników konferencji
wygłaszających referaty

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), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu informuje, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu z siedzibą przy ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań.
2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – kontakt mailowy
iod@amu.edu.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji, organizacji i przeprowadzenia
online XVII KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA „RUSYCYSTYKA EUROPEJSKA
A WSPÓŁCZESNOŚĆ” Konferencja odbędzie się za pośrednictwem narzędzia MS Teams
w dniach 20-22 września 2021 roku.
4. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych
osobowych art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak w zakresie wymaganym przez Organizatora w celu
rejestracji i uczestnictwa w konferencji jest konieczne. Niepodanie tych danych uniemożliwi
uczestnictwo w konferencji.
6. Dane nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków
przewidzianych przepisami prawa oraz podmiotów współpracujących z administratorem
danych w zakresie realizacji online XVII KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA
„RUSYCYSTYKA EUROPEJSKA A WSPÓŁCZESNOŚĆ”
7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
8. Przysługuje Pani/Panu:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
w tym prawo do uzyskania kopii danych;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych
osobowych;
c) prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach
określonych w art. 17 RODO,

d) prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach
określonych w art. 18 RODO,
e) prawo do przenoszenia danych osobowych – przysługuje w ramach przesłanek i na
warunkach określonych w art. 20 RODO,
f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na
warunkach określonych w art. 21 RODO,
g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych),
9. prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo w
dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w
jakiej została udzielona zgoda). Informację o wycofaniu zgody proszę przesłać na adres
kawo@amu.edu.pl Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie
będą poddawane profilowaniu zgodnie z art. 22 RODO.
 Przejdź dalej
Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rejestracji, organizacji i
przeprowadzenia online XVII KONFERENCJI MIĘDZYNARODOWEJ „RUSYCYSTYKA
EUROPEJSKA A WSPÓŁCZESNOŚĆ” organizowanej przez Uniwersytet im. Adama Mickiweicza
w Poznaniu w dniach 20-22 września 2021 roku i publicznego udostępnienia konferencji on-line za
pośrednictwem narzędzia MS Teams.
Niniejsza zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie poprzez przesłanie wiadomości na
kawo@amu.edu.pl Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celu, w jakim
zostały zebrane.
 Wyrażam zgodę
Zgoda na wykorzystanie wizerunku
Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r (Dz. U. z 2018, poz. 1191 ze zm.) o prawie
autorskim i prawach pokrewnych oświadczam, że wyrażam zgodę na utrwalanie oraz nieodpłatne,
wielokrotne, rozpowszechnianie mojego wizerunku poprzez transmisję online przez Internet XVII
KONFERENCJI
MIĘDZYNARODOWEJ
„RUSYCYSTYKA
EUROPEJSKA
A
WSPÓŁCZESNOŚĆ” organizowanej przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w
dniach 20-22 września 2021 roku.
Jednocześnie oświadczam, że ww. materiały wideo z moim udziałem nie naruszają moich dóbr
osobistych.
Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nieograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.

Al. Niepodległości 4, Collegium Novum, 61-874 Poznań
NIP 777 00 06 350, REGON 000001293
tel. +48 61 829 35 76, fax. +48 61 829 35 75
ifros@amu.edu.pl

ifros.amu.edu.pl

Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu,
kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach
obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.
Niniejsza zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie poprzez przesłanie wiadomości na
adres kawo@amu.edu.pl Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 Wyrażam zgodę
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