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Formularz rejestracyjny - Dzień Otwarty MBA UMK, 23.05.2019 
 

Imię i nazwisko *  

Adres email *  

Numer telefonu    

Instytucja    

Stanowisko  

Skąd się Pani/ Pan dowiedziała/ 
dowiedział o Dniu Otwartym MBA? 

 

Klauzula informacyjna 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu z 
siedzibą przy ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń.  

2. Inspektor Ochrony Danych (IOD) powołany przez Administratora nadzoruje prawidłowość 
przetwarzania danych osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się za 
pośrednictwem adresu e-mail: iod@umk.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach przeprowadzenia zapisów, organizacji i 
realizacji Dnia Otwartego MBA, prowadzenia marketingu bezpośredniego, przesyłania informacji 
handlowych.  

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pan danych będą wyrażone przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 
lit. a RODO).  

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty, którym Administrator zleca wykonanie 
czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające). 

6. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, nie dłużej 
jednak niż do momentu cofnięcia wyrażonej zgody.  

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa, 
prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.  

8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.  
10. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane i 

brak zgody lub jej wycofanie uniemożliwi realizację celów, w których dane zostały pozyskane. 
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 

profilowaniu.  

 zapoznałam/ 
zapoznałem się 
* 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w 
Toruniu, ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń w celu przeprowadzenia zapisów, organizacji i realizacji Dnia 
Otwartego MBA. 

 Tak, 
wyrażam zgodę 
* 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Gagarina 11, 87-100 
Toruń moich danych osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego usług oferowanych przez 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, za pośrednictwem środków komunikacji tradycyjnej oraz 
elektronicznej (e-mail i telefon). 

 Tak, 
wyrażam zgodę 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w 
Toruniu, ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń w celu realizacji działań promocyjnych i marketingowych przez 
upowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych wykonanych w związku z organizacją i realizacją Dnia 
Otwartego MBA (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych). 

 Tak, 
wyrażam zgodę 
* 
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