Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 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 (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1) zwanym dalej Rozporządzeniem, Wydawca
informuje iż:
1) Administratorem danych osobowych Autora(ów) jest Uniwersytet
Rzeszowski z siedzibą w 35-959 Rzeszowie, al. Rejtana 16C,
reprezentowany przez Rektora.
2) Inspektorem Ochrony Danych w Uniwersytecie Rzeszowskim jest Krystian
Antochów, adres email: iod@ur.edu.pl.
3) Dane osobowe Autora(ów) przetwarzane będą w celu:
a) realizacji postanowień niniejszej umowy– na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
b1 Rozporządzenia,
b) wypełnienia przez Wydawcę obowiązku prawnego wynikającego z
przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 200 z późn. zm), ustawy z dnia
13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1778 z późn. zm.)oraz aktów wykonawczych do ww.
ustaw, a także z innych obowiązujących przepisów prawa – na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c2 Rozporządzenia.
4) Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia niniejszej
umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości
zawarcia umowy.
5) Odbiorcami danych osobowych Autora(ów) będą: właściwe organy
podatkowe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a także inni odbiorcy w
przypadkach wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Odbiorcą
danych może być także podmiot działający na zlecenie Wydawcy
(administratora danych), np. podmiot świadczący usługi IT w zakresie
serwisowania i usuwania awarii w systemach informatycznych.
6) Dane osobowe Autora(ów) nie będą przekazane odbiorcy w państwie
trzecim lub organizacji międzynarodowej.
7) Dane osobowe Autora(ów) będą przetwarzane przez okres niezbędny dla
wykonania niniejszej umowy, a po tym okresie przechowywane dla celów i
przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla
zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Po upływie okresu przechowywania
dane te będą nieodwracalnie usuwane lub nieodwracalnie anonimizowane.

8) Autor(rzy) posiada(ją) prawo do dostępu do treści swoich danych, ich
sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ich usunięcia, o ile pozwalają na to
przepisy prawa.
9) Autor(rzy) posiada(ją) prawo do przenoszenia swoich danych do innego
podmiotu poprzez złożenie wniosku do Wydawcy o ich przeniesienie.
10) Autor(rzy) posiada(ją) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy
uzna(ją), iż przetwarzanie danych osobowych jego(ich) dotyczących narusza
przepisy Rozporządzenia.
11) Dane osobowe Autora(ów) nie będą poddane zautomatyzowanym procesom
podejmowania decyzji (w tym profilowaniu).
12) Dane osobowe Autora(ów) zostaną uwidocznione na stronie redakcyjnej
publikacji.
Art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy,
której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której
dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
2 Art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze.
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Zgoda na wykorzystanie wizerunku
 Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie
mojego wizerunku, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w
tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) przez Uniwersytet Rzeszowski
z siedzibą w Rzeszowie przy al. Rejtana 16C, zgodnie z następującymi
warunkami:
1. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani
terytorialnie;
2. Mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego
przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami
innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast
nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane,
dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby [publikacji
materiałów
pokonferencyjnych,
publikacji
monografii,
monografii
pokonferencyjnej, itp.]1[nazwa konferencji, konkursu, itp.]2oraz w celach
informacyjnych;
3. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji ,w szczególności
rozpowszechnianie w Internecie (w tym na stronach internetowych
Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz portalach społecznościowych Facebook,
Twitter, YouTube itp.) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i
informacyjnych; mój wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji
dla mnie obraźliwej lub naruszać w inny sposób moich dóbr osobistych.

………….…………………………..
data i podpis osoby wyrażającej zgodę
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Należy podać właściwy cel wykorzystania wizerunku.

2

Należy podać nazwę zdarzenia implikującego wykorzystanie wizerunku

