
  
 
 

FORMULARZ REJESTRACYJNY 
Konferencję z cyklu „Oblicza zarządzania” pt. „Energia we współczesnym świecie. 

Edukacja w zarządzaniu konsumpcją zrównoważoną”  

 

 ..................................................................................  
Imię i nazwisko 

 ......................................................................................................................................................  
Nazwa i rodzaj szkoły zatrudniającej Zgłaszającego 

 ......................................................................................................................................................  
adres e-mail do kontaktu (na ten adres zostaną przesłane dalsze informacje dot. Konferencji). 
 
 
 
Klauzula informacyjna dla uczestników konferencji: 
1. Administratorem danych osobowych jest:  

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, 

www.prz.edu.pl, e-mail: kancelaria@prz.edu.pl    
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: tel. 17 865 1775, adres e-mail: iod@prz.edu.pl  
3. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu: 

a) organizacji konferencji – (dane kontaktowe: imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, dane 
afiliacyjne) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO -w tym: rejestracji uczestnictwa, kontaktu z 
organizatorami, udokumentowania i relacjonowania przebiegu wydarzenia - w związku z realizacją 

zadań i misji Organizatora w zakresie szerzenia i upowszechniania działalności naukowej, 

kształtowania postaw obywatelskich, a także uczestnictwa w rozwoju społecznym; 
b) kontaktu z osobami zgłaszającymi się do organizatora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - 

przetwarzanie w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów, 
c) promocji wydarzenia – wizerunek uczestników podczas konferencji może być utrwalany, 

dokumentowany i rozpowszechniany w postaci zdjęć i filmów – na podstawie ich zgody – art. 6 ust. 
1 lit. a RODO – na podstawie zgody uczestników. 

4. Podanie danych jest niezbędne do rejestracji i wzięcia udziału w wydarzeniu. Odmowa ich podania jest 

równoznaczna z brakiem możliwości uczestniczenia w Konferencji.  
5. Czas przechowywania danych: dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia czynności 

związanych z organizacją wydarzenia lub złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz 5 lat po jej 

zakończeniu. 
6. Odbiorcami danych osobowych (w tym wizerunku) będą w szczególności: portale społecznościowe 

Administratora, tj. Facebook, Youtube, Twitter, a także telewizje, portale internetowe oraz gazety 

zamieszczające relację z Konferencji. 
7. Prawa osób, których dane przetwarzamy: 

• żądanie dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania,  
• żądania ograniczenia przetwarzania, 
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile pozwalają na to przepisy prawa. 

8. Posiadasz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), 

jeżeli uważasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.  
9. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji (w tym 

profilowaniu).  
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