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Zgoda na przetwarzanie

Wyrażam zgodę na gromadzenie i zapisywanie moich danych 

konferencji zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO), na 

potrzeby organizacji i przeprowadzenie konferencji 

mechanicznej i materiałowej

informacyjnych i promocyjnych przygotowanych 

Niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystanie przez komitet organizacyjny 

„Zastosowania fizyki w inżynierii mechanicznej i materiałowej

formie utrwalonego zdjęcia oraz w nagraniu audiowizualnym umożliwiającym identyfikację

w celach informacyjnych i promocyjnych

rozpowszechnienie, następuje nieodpłatnie,

związane żadne wynagrodzenie.

Prawa w związku z przetwarzaniem danych

Uczestnik konferencji posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do

prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. Konsekwencją nieudzielenia zgody na zbieranie danych oso

brak możliwość uczestniczenia w konferencji. 

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych lub wize

proszę kierować na adres email:

 

Administrator danych 

 

Zastosowania fizyki w inżynierii mechanicznej i materiałowej

Politechnika Częstochowska 

Katedra Mechaniki i Podstaw 

ul.Dąbrowskiego73 

42-201 Częstochowa, Polska 

email: conf@imipkm.pcz.pl 
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przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku

 

Wyrażam zgodę na gromadzenie i zapisywanie moich danych osobowych

ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO), na 

przeprowadzenie konferencji „Zastosowania fi

mechanicznej i materiałowej”. Wyrażam również zgodę na otrzymywanie materiałów 

informacyjnych i promocyjnych przygotowanych przez komitet organizacyjny konferencji. 

Niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystanie przez komitet organizacyjny 

zyki w inżynierii mechanicznej i materiałowej”, mojego Wizerunku w 

formie utrwalonego zdjęcia oraz w nagraniu audiowizualnym umożliwiającym identyfikację

celach informacyjnych i promocyjnych. Wykorzystanie mojego Wizerunku, w tym jego 

rozpowszechnienie, następuje nieodpłatnie, a z wyrażeniem niniejszej zgody nie jest 

związane żadne wynagrodzenie. 

Prawa w związku z przetwarzaniem danych 

Uczestnik konferencji posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. Konsekwencją nieudzielenia zgody na zbieranie danych oso

brak możliwość uczestniczenia w konferencji.  

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych lub wize

email: conf@imipkm.pcz.pl. 

zyki w inżynierii mechanicznej i materiałowej 
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wizerunku (RODO) 

osobowych uczestnika 

ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO), na 

„Zastosowania fizyki w inżynierii 

Wyrażam również zgodę na otrzymywanie materiałów 

komitet organizacyjny konferencji.  

Niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystanie przez komitet organizacyjny konferencji 

, mojego Wizerunku w 

formie utrwalonego zdjęcia oraz w nagraniu audiowizualnym umożliwiającym identyfikację 

. Wykorzystanie mojego Wizerunku, w tym jego 

wyrażeniem niniejszej zgody nie jest 

Uczestnik konferencji posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

przenoszenia danych, 

prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. Konsekwencją nieudzielenia zgody na zbieranie danych osobowych jest 

Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych lub wizerunku 


