Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
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) (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), Ustawie z dnia 10 maja 2019 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz.
1000) informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym konferencji naukowej
Wielkie rody polsko - litewskie. „Wolni z wolnymi” – unia lubelska 1569–2019. Geneza, znaczenie, inspiracje
w 450. rocznicę powstania unii polsko - litewskiej jest Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega z siedzibą w
Tarnobrzegu przy ulicy Sandomierskiej 27, tel. (15) 823 79 99; e-mail: konferencja@mhmt.pl

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Muzeum Historycznym Miasta Tarnobrzega jest Radosław
Pawłoszek, kontakt: iod@mhmt.pl

3. Pani/Pana dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są w celu rejestracji uczestnictwa
w Konferencji naukowej Wielkie rody polsko - litewskie. „Wolni z wolnymi” – unia lubelska 1569–2019.
Geneza, znaczenie, inspiracje w 450. rocznicę powstania unii polsko - litewskiej organizowanej w dniach
5-7.IX.2019 r. przez Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, Wydział Humanistyczny i Wydział Prawa
i Administracji Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie oraz Fundację Kossakowskiego,
organizacji i komunikacji z uczestnikami w sprawach związanych z organizacją konferencji,
udokumentowania jej przebiegu - w tym sporządzenia listy uczestników, wydania zaświadczeń uczestnictwa,
celach archiwalnych, a w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o konferencjach
organizowanych przez Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega wysyłania takich informacji w przyszłości.

4.

Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów
upoważnionych przez przepisy prawa, w tym zaangażowanych w organizację Konferencji.

5. Dane osobowe przetwarzane w związku z udziałem w Konferencji będą przetwarzane w okresie realizacji celu
przetwarzania, okresie przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej i archiwalnej konferencji przez
Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega.

6. Posiada Pani/Pan prawo do:

dostępu, sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, sprzeciwu wobec
przetwarzania swoich danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych w razie uznania przez Panią /Pana naruszenia przepisów RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatorów Konferencji w celach
komunikacyjnych, organizacyjnych i promocyjnych.

…...................................................
podpis

Wyrażam zgodę na utrwalenie i wykorzystanie mojego wizerunku.
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że mój wizerunek będzie wykorzystywany wyłącznie w celach
promocyjnych i informacyjnych związanych z konferencją, a także w ramach fotorelacji z organizowanych
wydarzeń poprzez publikację na stronie internetowej www.konferencja.mhmt.pl, za pośrednictwem portali
społecznościowych takich jak Facebook oraz w mediach i prasie.
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