FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Wewnątrzuczelniane Wybory Miss i Mistera PWSZ 2019
w Skierniewicach
IMIĘ
NAZWISKO
WIEK
TELEFON KONTAKTOWY
ADRES E-MAIL
KIERUNEK STUDIÓW
ROK STUDIÓW

KILKA SŁÓW O SOBIE…

Oświadczenie
Oświadczam, że dane podane w Karcie Zgłoszeniowej są zgodne z prawdą i przyjmuję do
wiadomości, iż podanie nieprawidłowych danych może spowodować wykluczenie mnie z
konkursu.

………………….……………………………….
Data i czytelny podpis

OŚWIADCZENIE
O WYRAŻENIU ZGODY
NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU

Ja niżej podpisany/a

…………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko)

zamieszkały/a

…………………………………………………………………………………………………
(region zamieszkania)
Na podstawie przepisów:
− ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U.
2018.1191 ze zmian.),
− ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2018.1000 ze
zmian.),
− postanowienia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27
kwietnia 2016 roku 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.U.UE.L.2016.119.1 tzw. „RODO”, którego przepis art. 7
określa warunki wyrażania zgody.
OŚWIADCZAM
iż wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku (przetwarzanie)
przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Skierniewicach (PWSZ) dla celów
związanych z realizacją filmów i zdjęć promujących Uczelnię.
Niniejsza zgoda:
1) nie jest ograniczona czasowo, ani terytorialnie,
2) obejmuje formę publikacji na wszelkich polach eksploatacji, tradycyjnych i
internetowych,
3) umożliwia wykorzystanie wizerunku do różnego rodzaju form elektronicznego
przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, związanych z promocją Uczelni, bez

obowiązku akceptacji efektów finalnych, pod warunkiem, że formy publikacji nie
będą zawierały treści obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne,
4) gwarantuje iż, wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku następuje tylko i
wyłącznie na potrzeby promocji PWSZ w Skierniewicach. Uczelnia nie ponosi
odpowiedzialności za redystrybucję bez jej wiedzy i zgody,
5) dotyczy wszelkich ujęć/zdjęć z moim udziałem wykonanych na zlecenie i/lub przez
PWSZ
w Skierniewicach.
Oświadczam, że:
1) wiadomym jest mi, że udostępnienie D.O. jest dobrowolne – na co wyrażam
zgodę,
2) zapytanie o zgodę jest wyraźne i zrozumiałe dla mnie,
3) przedłożono mi na piśmie „informacje o przetwarzaniu danych osobowych”, w
których zawarte zostały między innymi:
- cele i podstawy przetwarzania danych,
- warunki wycofania zgody na przetwarzanie danych,
- okres przechowywania danych osobowych,
- informacje o prawie dostępu do danych osobowych,
- informacje o przetwarzaniu przez PWSZ w Skierniewicach danych w
przypadkach prawnie uzasadnionego interesu, archiwalnych, dowodowych,
- informacje o prawach do zgłaszania sprzeciwów oraz wnoszenia skarg na
niezgodne
z prawem przetwarzanie danych osobowych,
- inne wymagane przez art. 13 ust. 1 i ust. 2 art. 14, a także art. 15 RODO.
Odbiór Informacji potwierdziłem swoim podpisem.
1) Wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę na udostępnienie swoich D.O. PWSZ
w Skierniewicach w celu promowania Uczelni.
2) Zakres udostępnianych D.O. określony jest w pkt. 2;3;4 i 5 tego oświadczenia.
3) Wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych
w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie
uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej
potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a także w celu
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego
realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4) Wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę na udostępnienie swoich danych w
prawnie uzasadnionych przypadkach. D.O. udostępniane będą organom
władzy, sądom na ich żądanie, organom egzekucyjnym, innym uprawnionym
na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących w zakresie potrzebnym
dla realizacji ich prawnych zadań.

Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również
o wynagrodzenie, względem PWSZ w Skierniewicach, z tytułu wykorzystywania mojego
wizerunku na potrzeby jak w oświadczeniu.

………………….……………………………….
Data i czytelny podpis
INFORMACJA
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach (PWSZ - Uczelnia)
o przetwarzaniu danych osobowych osoby, w zakresie jej wizerunku.
Udostępniający dane osobowe:
Pan/i*:……………………………………………………………………………………

W związku z przetworzeniem
Pani/a*
danych osobowych związanych z
wizerunkiem, na podstawie przepisów:
− ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2018.1000 ze
zmian.),
− postanowienia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27
kwietnia 2016 roku 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.U.UE.L.2016.119.1 tzw. „RODO”, którego przepis art. 7
określa warunki wyrażania zgody.
PWSZ informuje:
Oznaczenia zawarte w treści Informacji:
- „D.O.” – dane osobowe,
- „A.D.O.”
– Administrator Danych Osobowych, PWSZ w Skierniewicach
(Uczelnia),
- „I.O.D.” – Inspektor Ochrony Danych,
- „E.U.” – Unia Europejska.
I.

Administrator danych osobowych.
(art. 13 ust. 1 lit. a RODO)
Administratorem danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w
Skierniewicach, 96-100 Skierniewice
ul. Batorego 64 C. NIP 836-177-07-23, tel.: 46 834 40 00; adres e-mail:
rektorat@pwsz.skierniewice.pl.
Inspektor Ochrony Danych.
(art. 13 ust. 1 lit. b RODO).
A.D.O. powołał Inspektora Ochrony Danych.
I.O.D. jest Pan dr Maciej Karwas.

Kontakt do I.O.D. – dane kontaktowe na stronie Uczelni: http://
www.pwsz.skierniewice.pl/Kontakt/IOD.aspx (wskazane również w poz. I tych
Informacji).
II.
Cele i podstawy przetwarzania.
(art. 13 ust. 1 lit. c RODO).
− Wizerunek ujęty w filmach i fotografii oraz jego przetwarzanie związane jest z
promocją PWSZ.
− D.O. przetwarzane będą przez wielokrotne ich publikowane z wykorzystaniem
nośników tj. filmów i fotografii
w celach prawnie uzasadnionych interesów A.D.O. (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f
RODO),
III.Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora.
(art. 13 ust. 1 lit. d RODO).
Zebranie oraz przetwarzanie danych osobowych uzasadnione jest prawnym interesem
A.D.O. wynikającym
z przeprowadzenia promocji oraz czynności archiwalnych, a także dowodowych dla
zabezpieczenia informacji
na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów wynikających z upubliczniania
wizerunku.
IV.Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców.
(art. 13 ust. 1 lit. e RODO).
Odbiorcami D.O. jest A.D.O. oraz wszyscy mający dostęp do publikowanych przez
A.D.O. nośników z wizerunkiem osoby udostępniającej D.O.
W prawnie uzasadnionych przypadkach D.O. udostępniane będą organom władzy,
sądom na ich żądanie, organom egzekucyjnym, innym uprawnionym na podstawie
przepisów powszechnie obowiązujących.
V.
Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych.
(art. 13 ust. 1 lit. f RODO).
A.D.O. nie przewiduje transferu D.O. poza teren Polski, U.E., Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.
W przypadku zaistnienia takiej potrzeby i/lub konieczności, Udostępniający dane
zostanie poinformowany
o przetwarzaniu dla takich potrzeb jego D.O. odrębnym dokumentem, w którym
uwzględnione zostaną miedzy innymi wymogi państwa do którego transfer będzie
miał miejsce.
VI.Okres przechowywania danych.
(art. 13 ust. 2 lit. a RODO).
Zgodnie z treścią postanowień art. 13 ust. 2.lit. a i art. 14 ust. 2 lit..a RODO
informujemy, że D.O. Osoby udostępniające
będą przechowywane przez okres
uzasadniający realizację celów dla jakich zostały udostępnione z prawem
przetwarzania.
VII.Prawo dostępu do D.O.
(art. 13 ust. 2 lit. b; art. 15 RODO).
Osobie udostępniającej D.O. przysługują:

a) prawo dostępu do swoich D.O. w postaci matryc zdjęciowych/filmowych oraz
otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich D.O.,
c) prawo do usunięcia lub ograniczenia D.O. z uwzględnieniem treści zawartych w poz.
VII tych Informacji,
d) prawo bieżącego ograniczenia przetwarzanie swoich D.O. do wykonywania
uzgodnionych z nim działań, o ile jego zdaniem A.D.O. posiada nieprawidłowe dane
na Jego temat lub przetwarza je bezpodstawnie, albo nie chce ich usunięcia uznając,
że potrzebne będą do ustalenia i/lub realizacji jego uprawnień,
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania:
na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, Udostępniający D.O. powinien
wskazać na szczególną sytuację, która jego zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez
A.D.O. bieżącego przetwarzania D.O. objętego sprzeciwem. A.D.O. zaprzestanie
wówczas przetwarzać D.O. w celach określonych sprzeciwem, chyba że wykaże, iż
podstawy przetwarzania przez niego danych są nadrzędne wobec
praw
Udostępniającego D.O. lub też, że Jego dane są niezbędne do ustalenia, dochodzenia
lub obrony roszczeń,
f) prawo do przenoszenia danych:
Udostępniający D.O. ma prawo otrzymać od A.D.O. w ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym formacie nadającym się
do odczytu dotyczące Jego D.O., które dostarczył A.D.O., może także zlecić A.D.O.
przesłanie swoich
danych bezpośrednio innemu wskazanemu przez siebie
podmiotowi.
VIII.Prawo do cofnięcia zgody.
(art. 13 ust. 2 lit.c RODO).
Udostępniający D.O. ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
które A.D.O. przetwarza
na podstawie Jego zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej wycofaniem, cofnięcie nie dotyczy:
− przetwarzania
niezbędnego do wypełnienia obowiązków i wykonywania
szczególnych praw oraz prawnie uzasadnionych interesów A.D.O. w tym związanych
z archiwizacją D.O.,
− w sposób oczywisty upublicznionych przez osobę, której dane dotyczą.
IX.Skarga do organu nadzorczego.
(art. 13 ust. 2 lit.d RODO).
Na niezgodne z prawem przetwarzanie D.O. przez A.D.O., Udostępniającemu D.O.
przysługuje skarga
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organów terenowych tego Urzędu).
X.
Wymóg podania danych.
(art. 13 ust. 2 lit. e RODO).
Podanie przez Udostępniającego swoich D.O. jest dobrowolne.
XI.Zautomatyzowane podejmowaniu decyzji.
(art. 13 ust. 2 lit. f RODO).
A.D.O. będzie przetwarzał
D.O. w sposób zautomatyzowany oraz będzie je
profilował zgodnie z wymogami odbiorców tych danych, a także na wniosek i

potrzeby uprawnionych organy władzy zgodnie z ich kompetencjami znajdującymi
podstawy
w przepisach powszechnie obowiązujących.
XII.Dalsze przetwarzanie D.O.
(art. 13 ust. 2 lit. f RODO).
D.O. Udostępniającego będą przetwarzane na potrzeby oraz cele związane z promocją
PWSZ w Skierniewicach,
na podstawie jego zgody oraz w związku z ich upublicznieniem i transferem do
innych odbiorców, o których mowa wyżej.
XIII.Informacje w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż
od osoby, której dane dotyczą.
(art. 14 RODO).
A.D.O. nie będzie pozyskiwał D.O. w sposób inny niż od Udostępniającego D.O.,
którego te dane dotyczą.
XIV.Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą.
(art. 15 RODO).
Udostępniający D.O., którego dane dotyczą, jest uprawniony do uzyskania od A.D.O.
potwierdzenia,
czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest
uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:
a) cele przetwarzania,
b) kategorie odnośnych D.O.,
c) informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub
zostaną ujawnione,
w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach
międzynarodowych, a w przypadku przekazywania informacji do państw innych –
informacji o zabezpieczeniach w związku z przekazaniem,
d) w miarę możliwości, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, a gdy
nie jest to możliwe, kryteriach ustalania tego okresu,
e) informacji o prawie do żądania od A.D.O. sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania D.O. osoby, której dane dotyczą oraz do wniesienia sprzeciwu wobec
takiego przetwarzania,
f) informacji o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego,
g) wszelkich dostępnych informacji o źródle D.O., jeżeli nie zostały zebrane od osoby,
które dane dotyczą,
h) informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu,
istotnych informacji o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i
przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane
dotyczą.

………………….……………………………….
Data i czytelny podpis

