
imię i nazwisko miejscowość i data 

nr albumu 

kierunek studiów

Zgoda na publikację prezentacji/wizerunku

Ja, niżej podpisany/a. wyrażam zgodę na

- nieodpłatną publikację w całości lub fragmentów przedłożonej przeze mnie prezentacji 

multimedialnej i /lub prezentacji i/lub sprawozdania i/lub informacji wykonanej w ramach 

obowiązkowej części końcowego zaliczenia modułu przedmiotu: Lektorat języka obcego 

z elementami języka specjalistycznego oraz

- moich danych osobowych na dydaktycznej stronie internetowej

http://e-dydaktyka.ur.rzeszow.pl/
Centrum Języków Obcych Uniwersytetu Rzeszowskiego
ul. Zelwerowicza 4 (Zalesie)

budynek D9

pokój 105

35 - 601 Rzeszów

tel: 017 785 5105

email: cjo@ur.edu.pl

Publikacja przeznaczona jest wyłącznie do celów dydaktycznych .
Potwierdzam jednocześnie, że zostałem poinformowany o dobrowolności wyrażenia zgody na przetwarzanie danych 

osobowych w odniesieniu do każdego z celów ich przetwarzania, o prawie do wycofania zgody w dowolnym momencie oraz 

o zgodności z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Podpis autora

Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z wymogami Ustawy o ochronie danych 

osobowych (Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018. poz. 1000). Rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spraw ie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowy ch i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(Dz.U. UE L 119/1)

Podpis autora

Pod względem formalno-prawnym 

 

bez z/strzeżeń

>1ichał Lejaradca prawny

http://e-dydaktyka.ur.rzeszow.pl/
mailto:cjo@ur.edu.pl


Klauzula Informacyjna RODO

1) Administratorem Danych Osobowych, jest Uniwersytet Rzeszowski. Aleja Rejtana 16c 35-959 Rzeszów, tel. + 48 17 872 
10 00 (centrala telefoniczna). tel/fax: + 48 17 872 12 65. e-mail: . NIP: 813-32-38-822. REGON: 691560040info@ur.edu.pl

2) Aktualne dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych dostępne są pod numerem +48 17 872 34 39. +48 17 872 36 46 
oraz adresem e-mail: iod@ur.edu.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu publikacji, za Pani/Pana zgodą przedłożonej prezentacji 
multimedialnej / prezentacji / sprawozdania / informacji dla potrzeb studiów w Uniwersytecie Rzeszowskim, wykonania 
przez Administratora obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych, wynikających z ustawy z dnia 20 
lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - w oparciu o art. 6 ust. I pkt. b. c i e 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 (RODO).'

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
- wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
- osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich 

obowiązków służbowych.
- podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania 

danych (podmioty przetwarzające).
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą: przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do 

momentu odwołania zgody, przy czym dane osobowe znajdujące się w teczce akt osobowych studenta będą 
przechowywane przez okres 50 lat.

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody na przetwarzanie i wykorzystanie danych dla potrzeb studiów, 
tj. realizacji procesu dydaktycznego i monitorowania jego realizacji, jest równoznaczne z rezygnacją ze studiów.

7) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzany w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały 
profilowaniu.

8) Administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
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