
                                              
 

 

Regulamin rejestracji uczestnika XXXIV Forum Uczelni Zawodowych Parlamentu Studentów 

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

 

 

Regulamin rejestracji dotyczy osób, które wyrażają dobrowolnie chęć uczestnictwa w XXXIV Forum 

Uczelni Zawodowych Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej organizowanym przez 

Samorząd Studencki Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Forum 

Uczelni Zawodowych odbywać się będzie w  dniach 24 – 27 października 2019 r. 

 

 

Rejestracja Uczestnika  

 

1. Należy dokonać rejestracji  poprzez formularz dostępny na stronie internetowej:  
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfLO1RulZBQ6mBFhK…/viewform 
 
Należy wpisać następujące dane:  

 Imię i Nazwisko,  

 Pesel, 

 Adres Mailowy, 

 Adres Zamieszkania,  

 Nazwę Uczelni, 

 Rok i Kierunek Studiów, 

 Funkcję w Samorządzie, 

  Informację o obecności na poprzednich zjazdach, 

 Delegatura z głosem, 

 Rozmiar Koszulki, 

 Rodzaj Diety, 

 Preferowana osoba w pokoju. 

 

2. Formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej: 

https://megawrzuta.pl/filesgroup/1824e4f6bd0aebf4b033e285b9bb9887.html?fbclid=IwAR0
mHcnOwXhCK6-NwK7fzFiBSowML8WRRSei8uFAw4v_jD0PJxT9pr-6JKs 
oraz od 05.10.2019 na stronie internetowej: https://pwsw.pl/pl/student/samorzad-
studentow/xxxiv-forum-uczelni-zawodowych/, 

3. Należy wypełnić obowiązkowy formularz „Oświadczenie Uczestnika” – załącznik 1, 

4. Należy wypełnić obowiązkowy formularz „ Zgłoszenie Uczestnika” – załącznik 2, 

5. Należy wypełnić obowiązkowy formularz „O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE 

DANYCH OSOBOWYCH” - załącznik 3, 
6. Podpisane formularze wymienione w punktach: 2, 3, 4 należy dołączyć do formularza 

zgłoszeniowego, 

7. Wypełniony formularz należy przesłać do organizatora, 

8. Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest równoważne z zobowiązaniem się do przekazania 

kwoty 500zł/os. Tytułem przelewu  udział w Forum PUZ PRSP do dnia 18 października 2019 

roku na konto: Stowarzyszenie Studenci dla Miasta ul. Stanisława Augusta 16/33 37-700 

Przemyśl Nr konta:  43 8642 1155 215 1511 5403 0001, 

9. POTWIERDZENIE PRZELEWÓW NALEŻY PRZESŁAĆ E-MAILEM na adres 

urss@pwsw.pl do dnia 20 października  2019 r., 
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https://pwsw.pl/pl/student/samorzad-studentow/xxxiv-forum-uczelni-zawodowych/


 

 

10. Organizator oświadcza, że osoba rejestrująca staje się uczestnikiem XXXIV Forum 

Uczelni Zawodowych Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej po otrzyamniu 

potwierdzenia przelewu  

11. Organizator wystawi fakturę uczestnikom XXXIV Forum Uczelni Zawodowych Parlamentu 

Studentów Rzeczpospolitej Polskiej po zakończeniu zjazdu, na prośbę uczestnika organizator 

może wystawić fakturę przed rozpoczęciem zjazdu, 

12. Wszelkie informacje dotyczące organizacji XXXIV Forum Uczelni Zawodowych Parlamentu 

Studentów Rzeczpospolitej Polskiej będą dostępne na stronach internetowych: 

 

 https://www.facebook.com/events/2538680339578815/2546654505448065/?notif_t=pl

an_mall_activity&notif_id=1570121685900142 

 https://pwsw.pl/pl/student/samorzad-studentow/xxxiv-forum-uczelni-zawodowych/ 

oraz bezpośrednio na adres mailowy podany w karcie zgłoszenia i telefoniczni 

Od dnia Podczas rejestracji w Hotelu należy przedstawić oryginały podpisanych formularzy  

 5.10.2019 dostępne na stronie internetowej : https://pwsw.pl/pl/student/samorzad-

studentow/xxxiv-forum-uczelni-zawodowych/ wszystkie formularze zgłoszeniowe oraz  

dokumenty RODO. 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestników XXXIV 

Forum Uczelni Zawodowych Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej                                              

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

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 

(Dz.Urz. UE L 119, s. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „RODO” informujemy że: 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku organizacją XXXIV Forum Uczelni 

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

jest Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, ul. Książąt Lubomirskich 6,              

37-700 Przemyśl, e-mail: rektorat@pwsw.pl, tel.16 735 51 02. 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. We wszelkich sprawach związanych                              

z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, 

kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając 

informację na adres e-mail: iod@pwsw.pl lub listownie na adres wskazany w pkt. 1. 

3. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych oraz zakres danych. 

Dane osobowe będą przetwarzane w  celu  organizacji, przeprowadzenia, dokonania rozliczeń 

finansowych oraz archiwizacji XXXIV Forum Uczelni Zawodowych Parlamentu Studentów 

Rzeczpospolitej Polskiej  w dniach 24 – 27 października 2019 r. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda, która wynika                                       

z przepisów prawa art. 6 ust. 1 lit. „a”  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) oraz art.6 ust.1 lit. „c” w przypadkach gdy przetwarzanie 

jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze np. dokonanie 

rozliczeń finansowych, obowiązki archiwizacyjne. 

5. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane w zakresie: imion, nazwisk, data urodzenia, miejsce 

zamieszkania, preferencje żywieniowe : imion, nazwiska, daty urodzenia, adresu zamieszkania, 

https://www.facebook.com/events/2538680339578815/2546654505448065/?notif_t=plan_mall_activity&notif_id=1570121685900142
https://www.facebook.com/events/2538680339578815/2546654505448065/?notif_t=plan_mall_activity&notif_id=1570121685900142
https://pwsw.pl/pl/student/samorzad-studentow/xxxiv-forum-uczelni-zawodowych/
https://pwsw.pl/pl/student/samorzad-studentow/xxxiv-forum-uczelni-zawodowych/
https://pwsw.pl/pl/student/samorzad-studentow/xxxiv-forum-uczelni-zawodowych/
mailto:rektorat@pwsw.pl
mailto:iod@pwsw.pl


miejsca nauki, roku studiów, nr legitymacji, preferencji żywieniowych, adresu email, nr telefonu, 

pełnionych funkcjach w Samorządzie Studenckim, PESEL  a w zakresie dokumentowania Forum                  

w tym kreowania pozytywnego wizerunku i promocji Administrator może przetwarzać również 

Państwa wizerunek. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo w dowolnym momencie wycofać 

swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na przetwarzanie, 

którego dokonano przed jej wycofaniem np. publikacja wizerunku w folderach, fotoalbumach, 

mediach społecznościowych, relacjach radiowych, internetowych lub telewizyjnych.  

Wycofanie zgody można dokonać kontaktując się z Administratorem osobiście, lub przesyłając 

wypełniony formularz na adres podany w pkt.1. 

 

6. Odbiorcy danych osobowych. 

Odbiorcami Państwa danych osobowych w przypadkach szczególnych mogą być podmioty 

uprawnione na podstawie przepisów prawa jak również inni administratorzy danych osobowych 

przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub 

kurierską, bankową, hotelarską (Hotel Gloria w Przemyślu). Dane w zakresie wizerunku mogą być 

upubliczniane na stronie internetowej PWSW, mediach społecznościowych, gazetach, tablicach 

informacyjnych, ulotkach lub relacjach radiowych, internetowych lub telewizyjnych. 

7. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. 

Administrator  nie planuje przekazywać Państwa danych do państw spoza Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein) 

lub do organizacji międzynarodowych mających siedzibę   w państwie trzecim. 

8. Czas, przez który dane osobowe będą przetwarzane. 

Państwa dane osobowe podane poprzez formularz zgłoszeniowy będą przetwarzane przez czas 

niezbędny do zorganizowania, przeprowadzenia, dokonania rozliczeń finansowych oraz archiwizacji 

XXXIV Forum Uczelni Zawodowych Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej w dniach 24 – 

27 października 2019 r. a po tym okresie zostaną fizyczne zniszczone. Dane osób nie 

zakwalifikowanych do uczestnictwa w Forum po jego zakończeniu zostaną zniszczone. 

9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, przysługują Państwu 

następujące uprawnienia: 

a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są 

nieprawidłowe lub niekompletne; 

 

 

 

 

c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),                        

w przypadku gdy: 

 dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 

 wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, 

 dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 



 dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego 

z przepisów prawa. 

      d.  prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:  

 kwestionujecie Państwo prawidłowość danych osobowych, 

 przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiacie się Państwo usunięciu 

danych, żądając w zamian ich ograniczenia, 

 Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale są Państwu potrzebne do 

ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, 

 wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie 

uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 

      e.  prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są 

następujące przesłanki: 

 zaistnieją przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania 

danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej przez Administratora, 

 przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których 

nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Państwa interesy lub podstawowe prawa                      

i wolności wymagające ochrony danych osobowych. 

W przypadku skorzystania z powyższych praw prosimy o przesłanie stosownego żądania do 

Administratora danych osobowych na adres podany na wstępie, z dopiskiem „Ochrona danych 

osobowych XXXIV FUZ". 

10.  Podanie przez   Państwa danych   osobowych   w   zakresie   niezbędnym   do   realizacji ww. 

czynności  przetwarzania,  jest  dobrowolne,  jednak  niezbędne  w  celu  rozpatrzenia zgłoszenia do 

uczestnictwa w XXXIV Forum Uczelni Zawodowych Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej 

w dniach 24 – 27 października 2019 r. W   przypadku   niepodania   danych   nie będą Państwo mogli 

złożyć zgłoszenia udziału a tym samym uczestniczyć  w Forum. 

 

 

 

 

 

 

 

11.  Brak zgody na przetwarzanie danych w zakresie wizerunku nie wpływa na uczestniczenie w Forum za 

wyjątkiem występowania na zdjęciach umożliwiających jednoznaczną identyfikację. Powyższa zgoda 

nie dotyczy zdjęć grupowych gdzie występujecie Państwo jako  jeden z wielu elementów 

fotografowanego obszaru lub   w przypadkach nie umożliwiających  identyfikacji. Odmowa podania 

danych kontaktowych adresu email lub nr telefonu uniemożliwi Administratorowi nawiązanie 

kontaktu w celu potwierdzenia uczestnictwa lub przekazania informacji organizacyjnych. 

12. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 



W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Państwa danych 

osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.  

13. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą poddane 

profilowaniu. 

 

 
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  

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
                                   …………../URSS/I/2019 

KARTA ZGŁOSZENIOWA SZABLON                                          
XXXIV FORUM UCZELNI  ZAWODOWYCH  PSRP 
Przemyśl, 24-27 października 2019 roku 

PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

NAZWISKO  

IMIĘ/IMIONA  



NAZWA UCZELNI  

MIEJSCOWOŚĆ  ROK STUDIÓW  

TELEFON  NR LEGITYMACJI  

ROZMIAR KOSZULKI  E–MAIL  

PLANOWANA GODZINA PRZYBYCIA DO m. PRZEMYŚLA  

WYŻYWIENIE: TRADYCYJNE / WEGETARIAŃSKIE/INNE (PODAĆ 

JAKIE)* 
 

FUNKCJA W SAMORZĄDZNIE STUDENCKIM  

Niniejszym zobowiązuję się przekazać kwotę 500zł/os. tytułem udziału w Forum PUZ 

PRSP do dnia 18 października 2019 roku na konto: 

Stowarzyszenie Studenci dla Miasta 

ul. Stanisława Augusta 16/33 37-700 Przemyśl 

Nr konta:  43 8642 1155 215 1511 5403 0001 

Tytułem: XXXIV Forum PUZ PSRP + ilość uczestników. 

POTWIERDZENIE PRZELEWÓW NALEŻY PRZESŁAĆ E-MAILEM 

na adres urss@pwsw.pl do dnia 20 października  2019 r. 

Dane podmiotu uprawnionego do odbioru faktury: 

Nazwa  

Adres  

NIP    - 
   - 

  - 
  

 

Oryginał zgłoszenia prosimy o dostarczenie organizatorowi podczas rejestracji w Hotelu.  

.…………………………..      …………………………… 
(czytelny podpis uczestnika)                                                                                                     (podpis i pieczęć osoby  
                                                                                                                                                               upoważnionej do delegowania) 

                                                       

 

…………../URSS/II/2019 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA SZABLON     

XXXIV Forum Uczelni Zawodowych PSRP 

 

Przemyśl, 24-27 października 2019 roku 

 



Imię  

Nazwisko  

Data urodzenia  

Adres e-mail  

Telefon  

Adres zameldowania  

PESEL  

 

Oświadczam, że podane dane są prawdziwe i nie zostały zatajone żadne informacje 

mogące nieść za sobą negatywne konsekwencje dla organizatora XXXIV Forum 

Państwowych Uczelni Zawodowych PRSP w Przemyślu .  

Jestem świadomy/-a konsekwencji, również finansowych za wyrządzone szkody w 

skutek niewłaściwego zachowania oraz nieprzestrzegania regulaminu podczas XXXIV 

Forum Państwowych Uczelni  Zawodowych PSRP w Przemyślu.  

 

 

 

 

.                            

 miejscowość, data       podpis uczestnika  

 

Oryginał oświadczenia prosimy o dostarczenie organizatorowi podczas rejestracji w Hotelu.  

 


