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ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONFERENCJI NAUKOWEJ
„Historia szkolnictwa po 1945 roku. Źródła – badania – postulaty badawcze” 

Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego, 12-13.01.2023 r. 

Imię i nazwisko, stopień/tytuł naukowy: 

Afiliacja:

Telefon kontaktowy:

E-mail:

Tytuł wystąpienia:

Historia

Abstrakt (max. 1500 znaków ze spacjami): 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z Pani/Pana uczestnictwem w wydarzeniu organizowanym przez Uniwersytet Gdański 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
1. udziału w wydarzeniu organizowanym przez Uniwersytet Gdański, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku oraz gdański oddział Stowarzyszenia Archiwistów 
Polskich.
2. publikacji wizerunku w relacji z wydarzenia zamieszczonej na stronach internetowych organizatorów i oficjalnych profilach w mediach społecznościowych organizatorów 
oraz w publikacjach i materiałach multimedialnych.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 31 30 lub adresem e-mail: iod@ug.edu.pl. 
Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich 
przetwarzaniem.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a (wyrażona przez Panią/Pana zgoda) oraz art. 6 ust. 1 lit. e (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania 
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi) 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, dalej: RODO.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione przez Administratora danych oraz podmioty, które mają prawo do wglądu na mocy odrębnych 
przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia organizowanego wydarzenia oraz zakończenia publikacji relacji z wydarzenia na stronach internetowych 
organizatorów i oficjalnych profilach w mediach społecznościowych organizatorów oraz w publikacjach i materiałach multimedialnych.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, prawo przenoszenia danych.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
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