Zgoda na wykorzystanie wizerunku
(zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych - RODO)
Ja,

niżej

podpisana/ny

………………………………………………………………………………………………
(data urodzenia: …….………………………..) zgadzam się na publikację mojego
wizerunku w fotograficznych i filmowych materiałach informacyjno-promocyjnych
Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu z siedzibą przy ul. Władysława
Łokietka 5.
Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę
……………………………………………………………………….
Informacja o przetwarzaniu:
Na podstawie 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, zwanego dalej „RODO”, informujemy,
że:
1. administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Nowoczesności
Młyn Wiedzy z siedzibą w Toruniu, przy ulicy Władysława Łokietka 5;
2. z inspektorem ochrony danych w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy
można skontaktować się pod numerem telefonu: 56 690 49 90;
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w konferencji
hybrydowej "Toruńskiej Szkoły Ćwiczeń" w dniu 9 czerwca 2021 r. na
podstawie art. 6 ust 1 pkt f);
4. odbiorcami Państwa danych osobowych będą dostawcy systemów
informatycznych oraz usług IT w ramach systemu rejestracji online;
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat;
6. posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7. mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
8. podanie przez Państwa danych osobowych danych osobowych jest
dobrowolne, a brak ich podania nie rodzi żadnych skutków poza
uniemożliwieniem nam dokonania publikacji materiałów;
9. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego poza
EOG.

