
Załącznik nr 2 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie „Rejs do nauki” dofinansowanym  

z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki 
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA PEŁNOLETNIEGO 

 

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. A 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 (Dz. Urz. UE 2016.119.1) wyrażam zgodę na 

przetwarzanie przez Uniwersytet Morski w Gdyni (ul. Morska 81-87) moich danych osobowych (imię i nazwisko, klasa, 

szkoła): 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 
w celu uczestnictwa w zajęciach w ramach projektu „Rejs do nauki”. Jednocześnie oświadczam, że zostałem 

poinformowany, iż: 

1) dane osobowe uczestników są przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. A) Rozporządzenia PE i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych (RODO), w celu rejestracji uczestnictwa, komunikowania się z uczestnikami, udokumentowania 

przebiegu projektu oraz w celach marketingowych, w tym poprzez publikację wizerunku na stronach internetowych 

i w mediach społecznościowych Uniwersytetu; 

2) podstawą do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu jest zgoda na ich przetwarzanie wyrażona 

poprzez akceptację regulaminu. Uczestnik może wycofać zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem; 

3) odbiorcami danych osobowych uczestnika są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania do nich dostępu  

na zasadach i w zakresie przewidzianym przez odpowiednie ustawy lub inne właściwe przepisy; 

4) podanie przez uczestnika danych osobowych jest dobrowolne – odmowa ich podania będzie skutkować 

niemożnością uczestnictwa w projekcie. Dane osobowe uczestnika zaliczają się do kategorii zwykłych danych 

osobowych, dane te nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie będą podlegać profilowaniu; 

5) dane osobowe uczestnika będą przechowywane przez okres przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej 

przez Uniwersytet Morski w Gdyni; 

6) uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz 

usunięcia danych. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

w Warszawie, jeśli przetwarzanie danych osobowych uczestnika narusza obowiązujące przepisy prawa. 

 

 

...................................................................................... 

Data i czytelny podpis uczestnika 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

 

W związku z deklaracją uczestnictwa w projekcie obejmującym wykłady, warsztaty, spotkania oraz prezentacje 

organizowane w ramach cyklu spotkań w Uniwersytecie Morskim w Gdyni [UMG lub Organizator] pod nazwą „Rejs  

do nauki” wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnienie przez Organizatora mojego wizerunku w celach 

promocyjnych i informacyjnych 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,  

w mediach społecznościowych, na wydarzeniach promocyjnych UMG. W związku ze zgodą na wykorzystanie 

wizerunku zrzekam się prawa kontroli i każdorazowego zatwierdzania wykorzystania tego wizerunku, w tym prawa 

zatwierdzania w stosunku do ostatecznej postaci materiałów UMG, w których ten wizerunek zostanie wykorzystany 

oraz prawa do każdorazowego wskazywania uczestnika jako osoby uwidocznionej na materiałach UMG, 

a w szczególności wskazywania jego imienia i nazwiska. 

 

....................................................................................... 

Data i czytelny podpis uczestnika 

 


