FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
VII Seminarium Prawne dla Biznesu
„Skuteczne rozwiązanie stosunku pracy.
Jak uniknąć podstawowych błędów”
13 czerwca 2022 r. godz. 11.00-13.00
Uniwersyteckie Centrum Kultury,
Białymstoku (Kampus UwB)
Lub uczestnictwo zdalne- link dostępny wkrótce

Imię i nazwisko uczestnika…………………………………………………………………….
Nazwa instytucji……………………………………………………………………………….
Sprawowana funkcja………………………………………………………………………….
e-mail………………………………………………………………………………………….
nr telefonu……………………………………………………………………………………..
Wybór preferowanej formy uczestnictwa
o
o

Aula UCK
zdalnie

uwagi/lub sugestie dotyczące tematyki kolejnych Seminariów
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet w Białymstoku w celu:
dokonania zgłoszenia na „Seminarium Prawne dla Biznesu” (dalej Seminarium); organizacji uczestnictwa w
Seminarium, przygotowania i dystrybucji materiałów. Zgoda dotyczy danych osobowych zawartych w
Formularzu zgłoszeniowym: nazwa instytucji, imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej wycofaniem. Zgodę można w każdym momencie wycofać poprzez wysłanie wiadomości na adres:
biznes@uwb.edu.pl
Brak wyrażenia zgody uniemożliwi realizację wskazanych w treści celów (udział w Seminarium)
o
o

Tak
Nie

Patronat honorowy:

Wyrażam zgodę na:
- przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet w Białymstoku w celu świadczenia usług drogą
elektroniczną w zakresie działań polegających na cyklicznym wysyłaniu na wskazane w formularzu
zgłoszeniowym konto poczty elektronicznej informacji dotyczących Seminariów.
- na świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie działań polegających na cyklicznym wysyłaniu na
wskazane w formularzu zgłoszeniowym konto poczty elektronicznej informacji dotyczących Seminariów.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej wycofaniem. Zgodę można w każdym momencie wycofać poprzez wysłanie wiadomości na adres:
biznes@uwb.edu.pl
o Tak
o Nie
Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) podanych w formularzu zgłoszeniowym jest: Uniwersytet
w Białymstoku, ul Świerkowa 20B, 15- 328 Białystok.
ADO umożliwia kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) za pomocą adresu e-mail: iod@uwb.edu.pl lub
drogą pocztową: Uniwersytet w Białymstoku, ul Świerkowa 20B, 15- 328 Białystok.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji Seminarium i kontaktu z uczestnikami oraz w celu
informowania o przyszłych edycjach Seminarium i kontaktu z uczestnikami – podst. prawna art. 6 ust.1lit. a)
RODO.
Dane osobowe mogą być ujawnione osobom upoważnionym przez ADO, podmiotom świadczącym na rzecz
ADO usługi, w tym usługi techniczne i organizacyjne, usługi prawne, usługi doradcze, a także innym
podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.
ADO nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (państw spoza Unii Europejskiej, Lichtensteinu, Islandii i Norwegii) lub organizacji
międzynarodowych.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym zostały zebrane. W
przypadku wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania, dane osobowe nie będą dłużej
przetwarzane w celu, którego dotyczy wycofanie zgody lub sprzeciw.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo
dostępu do Pani/Pana danych osobowych; prawo sprostowania Pani/Pana danych osobowych; prawo żądania
usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1 z uwzględnieniem wyjątków
określonych w art. 17 ust. 3 RODO; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w
przypadkach określonych w art. 18 RODO; prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadkach
określonych w art. 20 RODO; prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; prawo do wniesienia
skargi do organu zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że ADO
naruszył przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Pani/Pana,
w tym do profilowania.

Patronat honorowy:

