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Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna 

„Między katedrą a katedrą.  

Kościół a nauka, kultura i polityka” 

20 – 21 kwietnia 2020 roku 

Wydział Teologiczny 

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 

 

 

 

 

Po zapoznania się z klauzulą informacyjną RODO (patrz poniżej) oświadczam, że: 

wyrażam zgodę na wykorzystanie, w tym rozpowszechnienie mojego wizerunku na zdjęciach  

i nagraniach, wykonanych podczas konferencji Interdyscyplinarnej pt.” Między katedrą, a katedrą. 

Kościół a nauka, kultura i polityka” w dniu 20-21.04.2020r.  przez Administratora tj. Uniwersytet 

Śląski w Katowicach, w celach informacyjnych 

i promocyjnych.  

Zgoda obejmuje rozpowszechnianie wizerunku, jego kadrowanie i kompozycję, w następujących 

formach publikacji: udostępnianie na stronie internetowej konferencji i/lub w mediach 

społecznościowych. Wizerunek nie będzie użyty w sposób mogący naruszyć dobra osobiste. Zgoda 

zostaje wyrażona nieodpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. 

 (proszę wpisać „TAK” lub „NIE”).* 

 

 

 

 

……………………….,data……………………….                  .………………………………                                   

                

                                                                                       czytelny podpis uczestnika 

 

Klauzula Informacyjna RODO dla uczestników Ogólnopolskiej Konferencji Interdyscyplinarnej 

„Między katedrą a katedrą. Kościół a nauka, kultura i polityka” 

 

Stosownie do art. 13 ust. 1 i 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 ochrony swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzanie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” Organizatorzy 

konferencji informują, że: 

 

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Śląski w Katowicach – Studenckie 

Koło Naukowe Teologów, działające przy Wydziale Teologicznym UŚ, Studenckie Koło Naukowe 

Historyków, działające przy Wydziale Humanistycznym UŚ, Studenckie Koło Naukowe LogISMos, 

działające przy Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych UŚ oraz Studenckie Koło 

Naukowe Nauk o Rodzinie PRO, działające przy Wydziale Teologicznym UŚ. Może się Pani/Pan 

skontaktować z administratorem w następujący sposób: 

 

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

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

2. Może się Pani/Pan kontaktować z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych  
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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. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, e 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 wykorzystanie, w tym rozpowszechnienie wizerunku, na 

zdjęciach i nagraniach, wykonanych podczas konferencji, w celach informacyjnych i 

promocyjnych (art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych); 

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

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

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

odbycia konferencji, a nie wizerunek poszczególnych osób w niej uczestniczących); 

wizerunku osoby powszechnie znanej, jeżeli zdjęcie wykonano w związku z pełnieniem przez 

nią funkcji publicznych, w szczególności społecznych, zawodowych, politycznych w celach 

informacyjnych i promocyjnych (art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim  i 

prawach pokrewnych); 

3. wykonanie zadania publicznego uczelni, polegającego w szczególności na upowszechnianiu 

podczas konferencji osiągnięć nauki i kultury (art. 11 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce). 

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla potrzeb organizacji  

i wzięcia czynnego udziału w Konferencji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe 

zrealizowanie ww. celu. 

4. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe tak długo, jak długo będzie to konieczne do 

realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania, jednakże nie dłużej niż do czasu cofnięcia przez 

Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie. Organizatorzy przewidują wydanie publikacji 

pokonferencyjnej (monografii) zawierającej wystąpienia prelegentów wygłoszone podczas 

konferencji. 

5. Pani/Pana dane osobowe możemy przekazywać podmiotom zaangażowanych w organizację lub 

obsługę konferencji oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa. Organizatorzy przewidują możliwość stworzenia identyfikatorów 

konferencyjnych oraz wydania certyfikatów potwierdzających uczestnictwo w konferencji. 

Pani/Pana wizerunek będziemy publikować na stronie internetowej konferencji i/lub w mediach 

społecznościowych.  

 

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

1) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, w dowolnym momencie, które nie ma wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej 

wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na 

adres e-mailowy: biuro.miedzykatedrami@gmail.com; 

2) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych; 

3) prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia 

niekompletnych danych osobowych; 

4) prawo do usunięcia Pani/Pana 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 Pani/Pana danych osobowych; 
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6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, ze względu na 

Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie 

naszego prawnie usprawiedliwionego interesu, w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego lub 

w celu realizacji zadania publicznego. UWAGA: w przypadku przetwarzania na potrzeby marketingu 

bezpośredniego można wnieść sprzeciw w dowolnym momencie bez względu na szczególną sytuację; 

7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie 

danych osobowych. 

8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie będą podlegać 

profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO. 

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników, studentów i pracowników na terenie Uniwersytetu 

Śląskiego w Katowicach funkcjonuje sieć monitoringu wizyjnego, obejmująca miejsca powszechnie 

dostępne, w tym teren bezpośrednio przylegający do budynku Uczelni. Umiejscowienie kamer zostało 

dokonane z najwyższym stopniem uszanowania dla Państwa godności, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

 

 


