
ZGŁOSZENIE  

NA I STUDENCKĄ KONFERENCJĘ JĘZYKOZNAWSTWA KOGNITYWNEGO  
na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego 

 
 
 

Imię i nazwisko  
 

Kierunek, stopień oraz rok studiów  
 

Tytuł wystąpienia  
 
 
 
 

Adres e-mail  
 

Numer telefonu  
 

 
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

dla uczestników konferencji 
 
1. Administrator danych osobowych  
Administratorem Pani/Pańskich danych osobowych jest Uniwersytet Śląski w Katowicach. 
Może się Pani/Pan skontaktować z administratorem w następujący sposób:  
1) listownie na adres: Uniwersytet Śląski, administrator danych osobowych, ul. Bankowa 12,  

40-007 Katowice 
2) przez e-mail: administrator.danych@us.edu.pl 

 
2. Inspektor ochrony danych  
Może Pani/Pan się kontaktować z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z 
przetwarzaniem danych w następujący sposób:  
1) listownie na adres: Uniwersytet Śląski, inspektor ochrony danych, ul. Bankowa 5, 40-007 

Katowice  
2) przez e-mail: iod@us.edu.pl 
 
3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania  
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a i 
f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
roku 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): 
1. Pani/Pana dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych, w celu organizacji, 

przeprowadzenia i promocji konferencji; 
2. Pani/Pana dobrowolna zgoda na wykorzystanie, w tym rozpowszechnienie wizerunku, w 

postaci zdjęcia wykonanego podczas konferencji, w celach informacyjnych i promocyjnych 
(art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych); 

3. prawnie uzasadniony interes realizowany przez uczelnię lub stronę trzecią, poprzez 
wykorzystanie, w tym rozpowszechnienie wizerunku stanowiącego jedynie szczegół całości, 
a nie główny motyw zdjęcia ( bez zbliżeń na twarz tj. w ten sposób, aby pokazać fakt odbycia 
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konferencji, a nie wizerunek poszczególnych osób w niej uczestniczących); osoby 
powszechnie znanej w związku z pełnieniem funkcji publicznych, w celach informacyjnych 
i promocyjnych (art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych). 
 

4. Okres przechowywania danych osobowych  
Dane osobowe będą przechowywane tak długo jak będzie to konieczne do realizacji 
wskazanych wyżej celów przetwarzania, jednakże nie dłużej niż do czasu cofnięcia przez 
Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie. 
 
5. Odbiorcy danych  
Pani/Pana dane osobowe (tj. imię i nazwisko (oraz imiona i nazwiska współautorów), nazwę 
uczelni, kierunek studiów, tytułu referatu) mogą zostać upublicznione w ramach programu 
Konferencji, na materiałach promocyjnych związanych z Konferencją, jak również we 
wszelkich materiałach informujących o Konferencji, w tym na fanpage’u Studenckiego Koła 
Językoznawstwa Kognitywnego działającego na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu 
Śląskiego https://www.facebook.com/skjkus oraz https://fb.me/e/cYOkXuw03. 
 
6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem 
zautomatyzowanych decyzji  

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:  
1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Zgodę może Pani/Pan wycofać́ poprzez 

wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres e-mailowy Organizatora Konferencji: 
skjkus2020us@gmail.com  

2. prawo dostępu do danych osobowych,  
3. prawo żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia  

niekompletnych danych osobowych,  
4. prawo żądania usunięcia danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez  

Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,  
5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ze względu na szczególną 

sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie 
usprawiedliwionego interesu, czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego lub w celu 
realizacji zadania publicznego. 

7. prawo do niepodlegania wyłącznie zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu,  

8. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z informacjami dotyczącymi Konferencji znajdującymi się 
pod adresem https://www.facebook.com/events/415439969779802/ treścią klauzuli 
informacyjnej, oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów moich 
danych osobowych w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji konferencji. 
 
 
………………………      ………………………………….  
data, miejscowość             czytelny podpis  
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DEKLARACJA CHĘCI WZIĘCIA UDZIAŁU  

W KONKURSIE NA NAJLEPSZE WYSTĄPIENIE 
 PODCZAS I STUDENCKIEJ KONFERENCJI JĘZYKOZNAWSTWA KOGNITYWNEGO 
 
 
Deklaruję chęć wzięcia udziału w Konkursie na najlepsze wystąpienie podczas I Studenckiej 
Konferencji Językoznawstwa Kognitywnego.  
 
Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i zobowiązuję się do przestrzegania 
go oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów Konferencji oraz 
Organizatorów Konkursu moich danych osobowych w celach realizacji Konkursu 
(informacyjno-promocyjnych, dokumentacyjnych, wyłonienia laureatów). 
 
 
………………………      ………………………………….  
data, miejscowość             czytelny podpis  
 


