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OŚWIADCZENIE- 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz ich publikację  

w serwisie umcs.pl 

Wyrażam zgodę na przetwarzane danych osobowych dotyczących mnie przez Uniwersytet Marii Curie 

Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, i podanych w formularzu 

zgłoszeniowym w związku z moim uczestnictwem w kursie językowym w ramach w ramach projektu pt. 

„Welcome to UMCS – zintegrowany zespół działań i usprawnień instytucjonalnych zorientowanych na 

wzmocnienie efektywności UMCS w zakresie obsługi studentów, doktorantów i kadry z zagranicy” (zwanego 

dalej kursem).* 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie, rozpowszechnianie i publikację mojego wizerunku oraz 

utworów powstałych na podstawie wykonywanych filmów w związku z działaniami informacyjnymi, 

promocyjnymi i marketingowymi Uniwersytetu dotyczącymi mojego uczestnictwa w kursie, w tym w ramach 

serwisu umcs.pl. 

Udzielone zgody są ważne teraz i w przyszłości pod warunkiem braku zmiany celu przetwarzania, wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, żądania usunięcia danych, żądania zaprzestania 

przetwarzania danych lub wycofania zgody. 

• Złożenie powyższych oświadczeń zgód jest dobrowolne.  

• Dane osobowe pozyskiwane są przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w zakresie imienia, nazwiska, 

posiadania lub nie obywatelstwa polskiego oraz danych kontaktowych, tj. adresu e-mail i numeru telefonu w 

związku z moim uczestnictwem w egzaminie certyfikacyjnym organizowanym w Uniwersytecie.  

• Mam możliwość odwołania udzielonej zgody w każdym momencie, zgłoszenia zmiany, sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych, bądź żądania usunięcia danych z bazy uczestników egzaminu certyfikacyjnego.  

• Informacje dotyczące zasad rekrutacji i uczestnictwa w egzaminie dostępne są w Regulaminie, z którego treścią 

się zapoznałam/em i zobowiązuję się go stosować.  

Administratorem danych jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS), z siedzibą w Lublinie, przy Pl. 

Marii Curie-Skłodowskiej, 20-031 Lublin.  

Dane osobowe (w zakresie zgodnym z deklaracją uczestnictwa) podawane są dobrowolnie, niemniej bez ich 

podania nie jest możliwe uczestnictwo w egzaminie. Zbierane są one przez UMCS wyłącznie w celu ich 

przetwarzania dla uczestnictwa w egzaminie, będą przetwarzane na podstawie zgody, w okresie jej 

obowiązywania. Nie będą podlegały dalszemu przetwarzaniu, ani poddawane profilowaniu, nie będą również w 

oparciu o nie podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany. Dane nie będą udostępniane odbiorcom 

zewnętrznym. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, możliwość ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu co do przetwarzania danych, prawo do 

przenoszenia danych oraz odwołania zgody w dowolnym momencie, co będzie skutkować usunięciem danych z 

bazy uczestników egzaminu, ma również prawo złożyć skargę do organu nadzorczego. Administrator danych 

osobowych powołał osobę nadzorującą prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którą można 

skontaktować się pod adresem: abi@umcs.lublin.pl.  

Uniwersytet w swoich obowiązkach sprawozdawczych z realizacji ww. projektu wobec Instytucji Pośredniczącej 

tj. Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej nie będzie udostępniał moich danych osobowych. 

 

…………………………………………………………….. 

(data i podpis uczestnika egzaminu) 

* zgoda wymagana do uczestnictwa w egzaminie certyfikacyjnym 
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