OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA WYDARZENIA
Organizatorem Nocy Naukowców z ramienia Politechniki Śląskiej jest
Centrum Popularyzacji Nauki, zwane dalej „Organizatorem”.
1. Przyjmuję do wiadomości następujące informacje od Organizatora:
a. Dane osobowe podane przez Uczestnika Nocy Naukowców będą przetwarzane przez
Administratora Politechnikę Śląską z siedzibą i adresem przy ul. Akademicka 2A, 44100 Gliwice, RR1@polsl.pl; w celu skontaktowania się z Organizatorem, Uczestnik
może napisać na adres e-mail: RJO7-CPN@polsl.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych
można skontaktować się drogą elektroniczną pisząc na adres IOD@polsl.pl.
b. Dane osobowe podane przez Uczestnika Wydarzenia w tym formularzu lub później
w trakcie trwania Wydarzenia, będą przetwarzane w celu organizacji
i przeprowadzenia Wydarzenia, publikacji wizerunku Uczestnika na materiałach
filmowych i zdjęciach wykonanych podczas Wydarzenia do celów informacyjnych
i dokumentacyjnych własnych, Patronów Honorowych, Partnerów oraz Sponsorów
Wydarzenia na stronie www.nocnaukowcow.com.pl, www.polsl.pl, oraz w mediach
społecznościowych Nocy Naukowców i innych jednostek PŚ, a także w celach
archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1).
c. Przetwarzanie przez Organizatora wskazanych danych osobowych jest niezbędne do
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym wynikającego z misji
Uczelni, a w przypadku udzielenia zgody – odbywa się również podstawie zgody
Uczestnika.
Ustawa - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z jednej strony nakłada na uczelnie
zadania publiczne, które te muszą realizować (art. 11 ust. 1), z drugiej zaś strony
gwarantuje im autonomię we wszystkich obszarach ich działania na zasadach
określonych w ustawie (art. 9 ust. 2), co pozwala uczelniom samodzielnie określać
szczegółowe cele i formy działalności w ramach statusu wyznaczonego przez przepisy
prawa. Realizując zadania wskazane w ww. ustawie i korzystając z przyznanej
autonomii, kierując się europejską tradycją uniwersytecką, Politechnika Śląska
prowadzi działania na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych.
d. Osoby, których dane osobowe przetwarza Organizator, mają prawo do:

 dostępu do swoich danych osobowych,
 żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
 żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały
zebrane lub po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, dane są
przetwarzane niezgodnie z prawem,

 żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby te kwestionują prawidłowość
danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu
danych, Organizator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzana,
ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń, lub gdy osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych –
do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów administratora nad podstawą takiego
sprzeciwu,

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze
szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane.

 wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem. Zgodę wycofać można poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu
zgody na adres: RJO7-CPN@polsl.pl
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia
Organizatorowi przeprowadzenia Wydarzenia.
3. Organizator nie przetwarza danych osobowych Uczestnika Wydarzenia w sposób
opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

