
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH (KONFERENCJA/INNE WYDARZENIE)  

 

A15-PL-15.06.2018 r. 

 

         Poznań, dnia ………………………. 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

 
 
 
Oświadczam niniejszym, że: 

1) wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów 
uczestnictwa w Konferencji, zgodnie z przepisami 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); 

2) pozyskałem od organizatora Konferencji pełne dane co do jego tożsamości jako administratora 
danych osobowych oraz co do danych kontaktowych Administratora danych oraz jego 
przedstawiciela; 

3) zostałem poinformowany przez administratora danych o celu i podstawie prawnej 
przetwarzania moich danych osobowych; 

4) zostały mi przekazane przez administratora danych dane kontaktowe do inspektora ochrony 
danych osobowych; 

5) zostałem poinformowany o kategoriach odbiorców moich danych osobowych; 
6) zostałem poinformowany o okresie, w jakim moje dane osobowe będą przechowywane; 
7)  zostałem poinformowany o prawie do żądania od Administratora danych dostępu do moich 

danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie 
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych; 

8) zostałem poinformowany o prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych 
osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  

9) zostałem poinformowany o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;  
10) poinformowano mnie, że podanie moich danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa  

w Konferencji oraz że nie jestem zobowiązany do ich podania, ale ich niepodanie uniemożliwia 
mi uczestnictwo w Konferencji;  

11) zostałem poinformowany czy w odniesieniu do moich danych osobowych następować będzie 
zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie oraz – o ile dotyczy – o zasadach 
podejmowania takich czynności, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach 
takiego przetwarzania dla mnie. 

 
 
 
 
 
 
 

       …………………………………. 
                    Podpis 

Imię i nazwisko:  
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