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Karta zgłoszenia uczestnictwa  

w Kongresie Wychowanie do wartości: 
Wychowanie, ale jakie? 

21 września 2018 roku 

 
Imię i nazwisko:   .................................................................................................................................  

  .................................................................................................................................   

  .................................................................................................................................  

 

Nazwa i adres szkoły:  .................................................................................................................................  

  .................................................................................................................................  

 

 

Telefon kontaktowy oraz adres e-mail: 

   .................................................................................................................................  

  .................................................................................................................................  

 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie  z siedzibą pryz ul. Totus Tuus 30, 30-610 
Kraków, e-mail: instytut@idmjp2.pl  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Totus Tuus 30, 30-610 
Kraków lub e-mail: email: iodo@instytut.pl   

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w Kongresie jw.  na podstawie art. 6 ust. RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do 
celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora oraz wyrażonej pisemnej zgody.  

4. Administrator przetwarza Pani/a dane osobowe w następującym zakresie: wprowadzanie do pamięci komputera wizerunku oraz treści wypowiedzi, przesyłanie przy 
pomocy  sieci multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej, wprowadzanie do obrotu, publiczne nadawanie, reemitowanie oraz odtwarzanie, umieszczanie w 
sieci Internet, także w portalach społecznościowych, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez 
siebie wybranym, w mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych, w prezentacjach publicznych i pokazach, w nagraniach audio i video, w 
prasie, w telewizji, w broszurach, ulotkach, gazetkach, płytach DVD itp. oraz innych materiałach służących do realizacji działań i celów statutowych Instytutu Dialogu 
Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.  
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane  do czasu odwołania zgody. Po odwołaniu zgody, przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia 

roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych.  
7. Posiada Pani/Pan 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. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w programie. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania 
danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w projekcie.  

10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym 
czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi 
przepisami. 

 
 
 

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

Data i miejscowość                                                                    Podpis zgłaszającego oraz pieczęć placówki 

 

 

Wypełniony formularz prosimy przesłać na adres: magdalena.siemion@idmjp2.pl lub faksem na nr tel. (12) 619 87 87  

najpóźniej do dnia 20 września 2018 r. 
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