
OŚWIADCZENIE 
 

Informacja: Dyrektor Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Wyższa Szkoła 
Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie informuje, iż osoba której dane dotyczą ma prawo w dowolnym 

momencie wycofad zgodę. 
 
 

*Wyrażam świadomie i dobrowolnie zgodę Dyrektorowi Lubelskiego Samorządowego Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli oraz Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie 
na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, nazwy szkoły, 
wizerunkuw celu związanym z udziałem w konferencji „KREATYWNOŚD W DOBIE CYFRYZACJI” dla 
nauczycieli województwa lubelskiego organizowanej przez Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości 
iAdministracji w Lublinie (WSPA) i Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli (LSCDN) 
zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie konferencji. 
 
*Wyrażam świadomie i dobrowolnie zgodę Dyrektorowi Lubelskiego Samorządowego Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli oraz Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie na bezpłatne 
publikowanie moich danych osobowych w zakresie wizerunku na stronie internetowej WSPA i LSCDN 
w celu związanym z udziałem w konferencji „KREATYWNOŚD W DOBIE CYFRYZACJI” dla nauczycieli 
województwa lubelskiego organizowanej przez Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Administracji 
w Lublinie (WSPA) i Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli (LSCDN) zgodnie 
z zasadami określonymi w regulaminie konferencji. 
 
 
 

........................................................………………. 
(data i czytelny podpis uczestnika konferencji) 

 
*  w przypadku wyrażenia zgody należy zaznaczyd „x” 
 

 
 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych  
 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej zwanego RODO, informuje się, iż: 
 
1. Administrator Danych. 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Lubelskiego Samorządowego Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli (kontakt: Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli – 
LSCDN, ul. Dominikaoska 5, 20-111 Lublin, tel. 81 53-216-05) oraz Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości 
i Administracji w Lublinie (kontakt: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie – WSPA,  
ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin, tel. 81 452-94-95). 
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych. 
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który udziela odpowiedzi na pytania 
dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Kontakt z IOD ze strony LSCDN jest możliwy 
pod adresem e-mail: iod@lscdn.pl lub pisemnie (kontakt: Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli - LSCDN, ul. Dominikaoska 5, 20-111 Lublin). Kontakt z IOD ze strony WSPA jest możliwy 
pod adresem e-mail:  iodo@wspa.pl lub pisemnie (kontakt: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji 
w Lublinie - WSPA,  ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin). 
3. Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców. 
Dane zostaną lub będą ujawnione: 

1) osobom, które na podstawie upoważnienia Administratora Danych będą przetwarzad dane osobowe; 
2) osobom zapoznającym się z danymi dotyczącymi organizacji konferencji na stronie internetowej WSPA 

i LSCDN(wizerunek uczestnika konferencji); 
3) podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora, z którymi podpisano umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych; 

 

 

javascript:void(location.href='mailto:'+String.fromCharCode(105,111,100,64,108,115,99,100,110,46,112,108))


4) organom publicznym i podmiotom (jedynie w sytuacji, gdy istnieje podstawa prawna do tego typu 
działao). 

4. Cel przetwarzania danych osobowych.  
Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z udziałem w konferencji „KREATYWNOŚD W DOBIE 
CYFRYZACJI” dla nauczycieli województwa lubelskiego organizowanejprzez Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości 
i Administracji w Lublinie (WSPA) i Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli (LSCDN). 
5. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych, informacja o wymogu podania danych. 
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (przetwarzanie danych odbywa się 
w oparciu o wyrażoną zgodę) - podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celu 
określonego w ust. 4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku 
z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (dotyczy obowiązku archiwizacji 
dokumentów). 
6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane lub kryteria ustalania tego okresu: 
Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody (niemniej nie dłużej niż przez okres niezbędny 
do realizacji celu, dla którego zostały zebrane), do czasu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów 
wynikającego z ustawy z  dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i  archiwach, a także do czasu 
przedawnienia roszczeo. 
7. Prawa osób, których dane dotyczą. 
Przysługuje Pani/Panu prawo do: 

1) dostępu do treści danych osobowych; 
2) sprostowania danych, jeśli są nieprawidłowe; uzupełnienia danych, jeśli zauważy Pani/Pan, 

że są niekompletne; 
3) ograniczenia przetwarzania danych (z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 

RODO); 
4) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodnośd z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (dotyczy danych, na których przetwarzanie 
wyrażono zgodę); 

5) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
8. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. 
Przetwarzanie danych osobowych nie będzie wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, 
w tym do profilowania.  
 
Niniejszym oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią powyższej klauzuli informacyjnej. 
 
 
 

………………….….................................………………. 
(data i czytelny podpis uczestnika konferencji) 


