
 

Obowiązek informacyjny 

Zgodnie z art. 13 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) Uniwersytet Jagiellooski informuje, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagiellooski, ul. Gołębia 24, 

31-007 Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ.  

2. Uniwersytet Jagiellooski wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, ul. Gołębia 24, 30-007 

Kraków, pokój nr 5. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod 

nr telefonu 12 663 12 25 – w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 

15:00.  

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a.  umożliwienia uczestnictwa w Małopolskiej Nocy Naukowców 2022, zgodnie z 

zaakceptowanym przez Panią/Pana „Regulaminem Zwiedzania Obiektów 

Uniwersytetu Jagiellooskiego w trakcie Małopolskiej Nocy Naukowców w dniu 

30.09.2022 r.”, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. na postawie umowy 

zawartej poprzez akceptację Regulaminu; 

b. przeprowadzenia relacji wydarzenia i w celach promocyjnych – w odniesieniu do 

Pani/Pana danych osobowych w postaci wizerunku - na podstawie udzielonej przez 

Panią/Pana zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.  

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale w odniesieniu do danych, 

o których mowa w ust. 3 lit. a powyżej - konieczne do zawarcia umowy i uczestnictwa 

w Wydarzeniu.  

5. Pani/Pana dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym nie będą udostępniane 

osobom trzecim.  

Pani/Pana dana osobowa w postaci wizerunku może zostad utrwalona na zdjęciach lub 

filmach z Wydarzenia i przetwarzana na stronach internetowych oraz profilach na portalach 

społecznościowych Uniwersytetu Jagiellooskiego w sposób umożliwiający dostęp osób 

trzecich, na cele związane z promocją Uniwersytetu Jagiellooskiego, w tym na potrzeby relacji 

z wydarzenia – zgodnie z §3 ust. 8-9 Regulaminu.  

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do paostw trzecich (poza Europejski Obszar 

Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych.  

7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty zapewniające wsparcie informatyczne w 

organizacji wydarzenia – w tym podmiot dostarczający oprogramowanie służące rejestracji na 

wydarzenie.  

8. Pani/Pana dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym będą przetwarzane do czasu 

zakooczenia Wydarzenia, a następnie przez czas przedawnienia roszczeo mogących wyniknąd 

z uczestnictwa w Wydarzeniu.  

Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane w ramach relacji z 

wydarzenia na stronach internetowych oraz profilach na portalach społecznościowych 

Uniwersytetu Jagiellooskiego do czasu wycofania zgody na przetwarzanie wizerunku.  

9. Posiada Pani/Pan prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i 

uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz ich 



sprostowania, a także prawo do usunięcia danych osobowych ze zbiorów administratora 

(chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w 

celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeo), oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, 

przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na 

warunkach określonych w RODO.  

 

W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody posiada Pani/Pan również 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodnośd z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

 

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesład e-mailem na adres: 

nauka@uj.edu.pl, pocztą tradycyjna na adres ul. Michałowskiego 9/3 31-126 Kraków, lub 

wycofad osobiście stawiając się w Dziale Promocji UJ.  

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani 

profilowania.  

11. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w 

razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.  

 

 □ Zapoznałam/łem się z treścią powyższej informacji 

 

 

Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem 

Regulamin zwiedzania Obiektów Uniwersytetu Jagiellooskiego w trakcie Małopolskiej Nocy 

Naukowców w dniu 30.09.2022 r. jest dostępny pod adresem: nauka.uj.edu.pl 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem zwiedzania Obiektów Uniwersytetu 

Jagiellooskiego w trakcie Małopolskiej Nocy Naukowców w dniu 30.09.2022 r. i akceptuję jego 

postanowienia.   

 □ TAK 

 □ NIE 

 

 

 

Informacja o fotorelacji i wykorzystaniu wizerunku 

Wydarzenie: Małopolska Noc Naukowców 2022 

Uniwersytet Jagiellooski planuje przeprowadzenie fotorelacji z Wydarzenia dla celów 

dokumentacyjnych (np. raportów i sprawozdao), informacyjnych (dostępnych na stronie 

internetowej nauka.uj.edu.pl i innych stronach internetowych Organizatora z informacją o 

Wydarzeniu i jego przebiegu), promocyjnych (np. na stronie internetowej nauka.uj.edu.pl i innych 



stronach internetowych Organizatora, profilach w mediach społecznościowych) i archiwizacji (w 

zakresie nagrao i fotorelacji).  

 

Biorąc udział w Wydarzeniu, Uczestnik na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych z dn. 4 lutego 1994r. (Dz. U. 20017 r. poz. 880 z późn. zm.) w zw. z przepisami 

ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z dnia 24 maja 2018 r., poz. 

1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) 

wyraża zgodę na utrwalenie i wykorzystanie swojego wizerunku bez prawa do wynagrodzenia z 

powyższego tytułu.  

 

Zgoda obejmuje rozpowszechnianie przez Uniwersytet Jagiellooski wizerunku utrwalonego w związku 

z udziałem w Wydarzeniu poprzez: utrwalanie, zwielokrotnianie przy użyciu wszelkich technik, 

rozpowszechnianie, korzystanie, wprowadzenie do obrotu, użyczenie, publiczne wykonanie, 

wstawienie, wyświetlenie,  odtworzenie, nadawanie, publiczne udostępnianie, archiwizację, w tym w 

szczególności na stronach internetowych Uniwersytetu Jagiellooskiego, na profilach Uniwersytetu 

Jagiellooskiego w mediach społecznościowych, na wydarzeniach promocyjnych Uniwersytetu 

Jagiellooskiego. 

 □ Zapoznałem się z powyższą informacją i akceptuję jej treśd 

 □ Nie akceptuję treści powyższej informacji i nie wyrażam zgody na wykorzystanie mojego 

wizerunku  


