NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

DANE SZKOŁY
NAZWA I ADRES
(LUB PIECZĘĆ SZKOŁY)

LICZBA ZGŁOSZONYCH UCZESTNIKÓW

DANE OPIEKUNA
IMIĘ/IMIONA
NAZWISKO
TELEFON
ADRES E-MAIL
WARUNKI ZGŁOSZENIA:
1. Udział w przedsięwzięciu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. W przypadku przekroczenia liczby miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.
2. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie formularza do Centrum Rekrutacji i Wspierania Edukacji PB (Centrum Nowoczesnego Kształcenia,
ul. Zwierzyniecka 16, I piętro (pokój P1/7), 15-333 Białystok). 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.
3. W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania przedsięwzięcia lub zmiany terminu.
4. Złożenie formularza jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków.
Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO)
1. Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok,
tel.: 85 746 90 00, https://www.pb.edu.pl (dalej Uczelnia).
2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować
za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@pb.edu.pl.
3. Dane osobowe zawarte w formularzu przetwarzane będą w celu:
a) realizacji przedsięwzięcia „Noc Maturzysty” – art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
b) archiwizacji – art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
c) generowania statystyk, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Uczelni polegającego na prowadzeniu statystyk – art. 6 ust. 1
lit. f RODO.
4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności zgodnie z przepisami dotyczącymi
archiwizacji.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) sprostowania danych,
b) usunięcia danych,
c) ograniczenia przetwarzania danych,
d) przenoszenia danych,
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
f) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie.
Realizacja wyżej wymienionych praw odbywa się poprzez złożenie pisemnego podania do Uczelni.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do realizacji przedsięwzięcia „Noc Maturzysty”.
Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości uczestniczenia w przedsięwzięciu.
8. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa
w art. 22 rozporządzenia.
………………………………………………………………………
data i czytelny podpis opiekuna

