
 

 
Projekt „Popularyzacja i Nauka: PIN UŚ - Kod do przyszłości” 

dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach 
programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” 

Ministerstwa Edukacji i Nauki 

Załącznik nr 3 do Regulaminu 
Formularz rejestracyjny na 
warsztaty/wykłady 
popularnonaukowe- zgłoszenie 
indywidualne  
(Formularz wypełnia uczestnik lub prawny opiekun uczestnika małoletniego) 

 

Wybór sesji/godziny: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Lista warsztatów/wykładów: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

Formularz zgłoszeniowy do projektu „Popularyzacja i Nauka: PIN UŚ - Kod do przyszłości” 

(PIN UŚ), dofinansowanego w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Społeczna 

odpowiedzialność nauki” - Zajęcia w ramach zadania …………………………………. 

…………………………………… w dniu ……………………………. 

UWAGA! Po zarejestrowaniu konieczne jest potwierdzenie zapisu poprzez informację, która 

zostanie wysłana na wskazany w formularzu adres e-mail. 

W razie pytań zapraszamy do kontaktu: (koordynator zadania) 

E- mail: 

mailto:małgorzata.karolus@us.edu.pl
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W tym miejscu należy podać adres e-mail osoby zgłaszającej się. Na adres ten przesłany 

zostanie link aktywacyjny. 

Imię uczestnika: 

Nazwisko uczestnika:  

 

Nazwa szkoły: 

Adres szkoły: 

 

Imię i nazwisko opiekuna prawnego (dotyczy osób małoletnich): 

Nr telefonu rodzica/opiekuna: 

Adres e-mail rodzica/opiekuna: 

 

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody na udział mojego dziecka/podopiecznego w projekcie 

PIN UŚ. 

 

Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu* 

Wybierz wartość 

Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

pt.: „Popularyzacja i Nauka: PIN UŚ - Kod do przyszłości”, realizowanego na podstawie umowy 

SONP/SP/514084/2021, współfinansowanego z programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki. 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych*: 

Wybierz wartość 

Po zapoznaniu się klauzulą informacyjną RODO, wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych, w przypadku osoby niepełnoletniej danych mojego 

dziecka/podopiecznego, w celu przeprowadzenia procesu rejestracji oraz udziału w wydarzeniu w 

ramach Projektu „Popularyzacja i Nauka: PIN UŚ - Kod do przyszłości”. 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na rozpowszechnienie wizerunku*  

Wybierz wartość  

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody na nieodpłatne wykorzystanie, w tym rozpowszechnienie 

mojego wizerunku/ wizerunku osoby małoletniej, której jestem opiekunem prawnym przez 

Administratora tj. Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, 

utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach w formie zdjęcia, w związku z 

uczestnictwem w projekcie PIN UŚ organizowanym przez Uniwersytet Śląski w Katowicach, 

na stronach internetowych uczelni (https://us.edu.pl/wydzial/wnst/strona-glowna/realizowane-

projekty/projekty-dydaktyczne-pozostale/pinus/)  oraz w mediach społecznościowych, w 

celach informacyjnych i promocyjnych. 

https://us.edu.pl/wydzial/wnst/strona-glowna/realizowane-projekty/projekty-dydaktyczne-pozostale/pinus/
https://us.edu.pl/wydzial/wnst/strona-glowna/realizowane-projekty/projekty-dydaktyczne-pozostale/pinus/
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Klauzula informacyjna  

1. Administrator danych osobowych  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Śląski w Katowicach. Można się 

z nim skontaktować w następujący sposób:  

1. listownie na adres: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice 

2. przez e-mail: administrator.danych@us.edu.pl 

 

2. Inspektor ochrony danych 

 

Może się Pani/Pan z nim kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, w następujący sposób: 

1. listownie na adres: ul. Bankowa 12, 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, c oraz 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 wymagana jest: w celu 

prawidłowego przeprowadzenia rejestracji uczestników wydarzenia.  

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu 

rejestracji i uczestnictwa w projekcie. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe 

zrealizowanie ww. celu. 

2. Pani/Pana zgoda na wykorzystanie, w tym rozpowszechnienie wizerunku, w postaci zdjęcia i/lub 

nagrania wykonanego podczas zdalnej konferencji, w celach informacyjnych i promocyjnych (art. 

81 ust. 1 ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych); 

3. Wypełnienia obowiązków nałożonych na Organizatora wynikających z realizacji umowy o 

dofinansowanie Projektu, w celach związanych z rozliczeniem umowy w ramach Projektu, w tym 

przede wszystkim udokumentowania zrealizowanych zadań Projektu. 

4. prawnie uzasadniony interes realizowany przez uczelnię lub stronę trzecią, poprzez 

wykorzystanie, w tym rozpowszechnienie wizerunku stanowiącego jedynie szczegół całości, a nie 

główny motyw zdjęcia i/lub nagrania ( bez zbliżeń na twarz tj. w ten sposób, aby pokazać fakt 

odbycia wydarzenia, a nie wizerunek poszczególnych osób w nim 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 
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Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych 

powyżej. 

5. Odbiorcy danych 

Pani/Pana dane osobowe możemy przekazywać organom lub podmiotom publicznym 

uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub w celach 

kontroli projektu. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w 

tym profilowaniu  

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

• prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie 

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

przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest 

równoznaczne z wycofaniem się z procedury rejestracji i uczestnictwa w Projekcie.  Zgodę 

może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres 

korespondencyjny, bądź adres e-mailowy pinus@us.edu.pl; 

• prawo do dostępu do danych osobowych, 

• prawo do żądania sprostowania danych osobowych, 

• prawo do żądania usunięcia danych osobowych, 

• prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

• prawo do przenoszenia danych osobowych, 

• prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, 

• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

 

 


