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LICZBA ZGŁOSZONYCH UCZESTNIKÓW 

 

DANE OPIEKUNA 

IMIĘ/IMIONA  

NAZWISKO  

TELEFON  

ADRES E-MAIL  

 

Udział w przedsięwzięciu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. W przypadku przekroczenia liczby miejsc decyduje kolejność 
zgłoszeń.  
 
Zgłoszenie można dostarczyć osobiście, przesłać pocztą na adres Politechniki Białostockiej, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok 
z dopiskiem „Centrum Rekrutacji”, wysłać faxem na numer 85 746 71 46 lub na adres e-mail: nocmaturzysty@pb.edu.pl 
 
Informujemy, że: 
1) dane osobowe będą przetwarzane przez Politechnikę Białostocką z siedzibą w Białymstoku, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok, 

w celu skontaktowania się z Uczelnią, opiekun może napisać na adres e-mail: nocmaturzysty@pb.edu.pl, lub z Inspektorem 
Ochrony Danych, na adres e-mail: iod@pb.edu.pl, 

2) dane osobowe podane w tym formularzu będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia przedsięwzięcia „Noc 
Maturzysty”, a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami prawa przez okres 10 lat od chwili 
zakończenia przedsięwzięcia. Po tym okresie dane osobowe zostaną usunięte z dokumentów znajdujących się na Uczelni 
zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi, 

3) Uczelnia przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest umożliwienie 
uczestnikom przedsięwzięcia wzięcia w nim udziału, 

4) osoby, których dane osobowe przetwarza Uczelnia, mają prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, żądania 
sprostowania danych, które są nieprawidłowe, żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których 
zostały zebrane lub po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, 
żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby te kwestionują prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne  
z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, Uczelnia nie potrzebuje już danych osobowych do celów 
przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub gdy 
osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów administratora nad 
podstawą takiego sprzeciwu, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną 
sytuacją osób, których dane są przetwarzane, 

5) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji przedsięwzięcia „Noc Maturzysty”, 
6) dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, 
7) Uczelnia nie przetwarza danych osobowych w sposób opierający się na automatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

 
 

    
  …………………………………….………………………… 
  (data i czytelny podpis opiekuna)  
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