FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA WARSZTATY Z ZAKRESU
KONSERWATORSTWA ZABYTKÓW ARCHITEKTURY

1. Nazwisko ............................................................................. imię/imiona .....................................................................
nazwisko rodowe .................................................................... obywatelstwo ...................................................................
2. Data i miejsce urodzenia ..................................................... województwo ..................................................................
PESEL ................................................... Seria i nr dowodu osobistego/paszportu* .........................................................
3. Adres zameldowania:
ulica .............................................................................................. nr domu ..................... nr lokalu ................................
kod pocztowy .................... miejscowość ................................................... województwo ................................................
telefon kontaktowy............................................................. e-mail .....................................................................................
4. Adres zamieszkania/do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres zameldowania):
ulica ............................................................................................. nr domu ......................... nr lokalu .............................
kod pocztowy ........................ miejscowość ............................................ województwo ..................................................
5. Kraj uzyskania świadectwa dojrzałości ………………………………………………………………………………………..
6. Nazwa ukończonej szkoły wyższej ................................................................................................................................
.................................................. rok ukończenia ............... stopień, tytuł zawodowy/naukowy .........................................
7. Miejsce aktualnego zatrudnienia ..................................................................................................................................

…………………………….............................

…………………………………………………….

(miejscowość i data)

(podpis kandydata)

_____________________________________________________________________________________________
Prosimy o zapoznanie się z treścią informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdujących się na
odwrocie formularza

Na podstawie 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, zwanego dalej „RODO”,
informujemy, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Uniwersytet Mikołaja Kopernika z siedzibą
przy ul. Gagarina 11 w 87-100 Toruń (dalej: ADO, UMK).
2. Pana/Pani uzyskane w związku z Pana/Pani uczestnictwem w warsztatach będą przetwarzane w
następujących celach:
a. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – realizacja umowy:
W zakresie niezbędnym do potwierdzenia Pana/Pani tożsamości i obecności na
warsztacie,
W zakresie przygotowania i wystawienia dokumentu potwierdzającego uczestnictwo
w warsztacie na Pana/Pani żądanie.
b. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes ADO:
Na potrzeby wewnętrzne tworzenia zestawień, analiz i statystyk – jedynie dane
statystyczne, niepozwalające na identyfikację osoby składającej CV,
Na potrzeby prowadzenia ewidencji korespondencji przychodzącej i wychodzącej –
wieczyście,
W zakresie umożliwiającym szybki kontakt poprzez wykorzystanie do tego nr
telefonu lub poczty e-mail – przez okres trwania rekrutacji.
c. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – Pana/Pani zgoda:
W celu publikacji Pana/Pani wizerunku w relacji z warsztatów zamieszczonej na
Facebooku i stronie internetowej Zakładu Konserwatorstwa.
3. Przysługują Panu/Pani prawa, które zrealizujemy na wniosek o:
a. Żądanie dostępu do danych osobowych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich
sprostowania,
b. Żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
c. Sprzeciw wobec przetwarzania,
d. Przeniesienie danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych do innego
administratora.
4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do wykonania celu wymienionego w
pkt 2 lit. a, a brak ich podania spowoduje niemożliwość przeprowadzenia procesu rekrutacji, a w
przypadku lit. c jest dobrowolne.
5. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Pana/Pani dane osobowe udostępniane mogą być organom administracji publicznej, sądy,
komornicy w zakresie sytuacji przewidzianych w przepisach prawa, a także podmiotom, z którymi
ADO współpracuje w zakresie usług windykacyjnych, prawnych.
7. Na dzień zbierania Pana/Pani danych osobowych nie planujemy przekazywać ich poza EOG
(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię), nie wykluczając tego w
przyszłości, o czym zostanie Pan/Pani poinformowania ze stosownym wyprzedzeniem.

8. W stosunku do Pana/Pani nie będą prowadzone działania polegające na podejmowaniu decyzji w
sposób zautomatyzowany, nie będą one również podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.
9. Jeżeli chce Pan/Pani skontaktować się z ADO w sprawach związanych z przetwarzaniem danych
osobowych, w szczególności w związku z wniesieniem wniosku o realizację przysługujących praw
prosimy o kontakt pod adresem e-mail: abi@umk.pl lub adresem korespondencyjnym ADO, z
dopiskiem „IOD”.
Zgoda:
Po zapoznaniu się z informacją na temat przetwarzania danych osobowych wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych w postaci wizerunku w celu jego publikacji.

______________________________
podpis

