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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA XXXIV Forum Uczelni Zawodowych Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej 

Polskiej w dniach 24 – 27 października 2019 r. w Przemyślu.                                                                                         

O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Ja, niżej podpisana/y (imię i nazwisko)  

…………………………………………………………………………………………………  

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zarówno w procesie rekrutacji jak i uczestnictwa w XXXIV 

Forum Uczelni Zawodowych Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej w dniach 24 – 27 października 2019 r.                       

w Przemyślu w zakresie: imion, nazwiska, daty urodzenia, adresu zamieszkania, miejsca nauki, roku studiów,                          

nr legitymacji, preferencji żywieniowych, adresu email, nr telefonu, pełnionych funkcjach w Samorządzie Studenckim, 

PESEL Administratorowi danych Państwową Wyższą Szkołę Wschodnioeuropejską w Przemysłu reprezentowaną  przez 

Rektora PWSW w tym do udostępniania ich w zakresie niezbędnym do rezerwacji miejsc noclegowych (Hotel Gloria, 

Przemyśl). Zgodę wyrażam świadomie i dobrowolnie na czas trwania XXXIV Forum, dokonania rozliczeń a po tym czasie 

przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Oświadczam, iż zostałam/em 

zapoznana/y z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych w tym o moich prawach m.in.                          

o prawie do wycofania zgody oraz  o fakcie, iż  wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

………………………………………                  …………………………………………………. 

   Miejscowość i data                                                            Czytelny podpis 
 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA XXXIV Forum Uczelni Zawodowych Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej 

Polskiej w dniach 24 – 27 października 2019 r. w Przemyślu.  

O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU  

Ja, niżej podpisana/y (imię i nazwisko)  

…………………………………………………………………………………………………  

wyrażam zgodę na nieograniczone czasowo przetwarzanie mojego wizerunku (zdjęć wykonanych w trakcie XXXIV Forum 

Uczelni Zawodowych Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej) w celu promocji, informacji  i dokumentowania 

wydarzenia przez Administratora danych Państwową Wyższą Szkołę Wschodnioeuropejską  w Przemyślu. Zgoda obejmuje 

wykorzystanie, utrwalanie i powielanie zdjęć wykonanych w czasie trwania XXXIV Forum Uczelni Zawodowych 

Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej w dniach 24 – 27 października 2019 r. włączając w to publikację w gazetach, 

czasopismach okresowych, czasopismach okazjonalnych, folderach, publikacjach elektronicznych, stronach internetowych, 

mediach społecznościowych etc.  

Jednocześnie zrzekam się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania fotografii lub filmu              

z moim wizerunkiem. Prawo do korzystania z mojego wizerunku w zakresie wyżej wskazanym przekazuję ww. podmiotom 

bezpłatnie. Podpisanie zgody jest dobrowolne. Oświadczam, iż zostałam/em zapoznana/y z klauzulą informacyjną dotyczącą 

przetwarzania moich danych osobowych w tym o moich prawach m.in.   o prawie do wycofania zgody oraz  o fakcie, iż  

wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem. 

………………………………………                  …………………………………………………. 

   Miejscowość i data                                                            Czytelny podpis 
 

 

Oryginał prosimy o dostarczenie organizatorowi podczas rejestracji w Hotelu  


