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Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  przez Politechnikę Rzeszowską w 
celach  udziału  w   Podkarpackiej  Konferencji  Młodych  Naukowców.
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  (tj. Ogólnerozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1)
informujemy, iż:

1. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest   Politechnika  Rzeszowska, Al. 
Powstańców  Warszawy  12,  35-959   Rzeszów,  nr  tel.  017  865  11  00,  adres  email:
kancelaria@prz.edu.pl.

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: nr tel: 17 865 1775, adres email:
iod@prz.edu.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 a  ww. Rozporządzenia 
w  celach  uczestnictwa  w  Konferencji  organizowanej  przez Samorząd 
Doktorantów i  Samorząd Studencki  Politechniki  Rzeszowskiej  im.  Ignacego Łukasiewicza  oraz 
Samorząd Doktorantów i Samorząd Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego,

4. Niniejsze dane będą przetwarzane przez okres do czasu realizacji  celu przetwarzania  lub 
w ycofania zgody przez osobę składającą oświadczenie.

5. Posiada  Pani/Pan  prawo  do żądania  od  administratora   dostępu  do  swoich   danych 
osobowych, ich  sprostowania, usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania   oraz  prawo   do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo  do przenoszenia danych.

6. Posiada  Pani/Pan  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego (tj. obecnie  do 
Generalnego Inspektora Danych Osobowych, a od dnia 25.05.2018 r. do organu będącego jego 
następcą),

7. Podanie danych osobowych jest  dobrowolne, lecz brak ich podania uniemożliwia uczestnictwo 
w konferencji.
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