
                                                                                                              
 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Ja, niżej podpisany(a) niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych*/ danych osobowych 

mojego syna/ córki* przez Centrum Językowe Politechniki Łódzkiej w zakresie: imię i nazwisko oraz rok urodzenia 

w celach organizacji i przeprowadzenia I Olimpiady Języka Angielskiego dla uczniów szkół średnich z elementami 

technicznymi LANGTECH 2019 oraz publicznego poinformowania o wynikach Olimpiady. 

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu praw są 

umieszczone na stronie internetowej www.cj.p.lodz.pl.  

 

___________________________ 

         (data, imię i nazwisko)  

 

*niepotrzebne skreślić 

 

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku 

Ja, niżej podpisany(a) niniejszym wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie oraz nieograniczone czasowo oraz terytorialnie 

wielokrotne wykorzystanie mojego wizerunku*/ wizerunku mojego syna/ córki* (imię/ nazwisko 

ucznia)__________________________________________  utrwalonego w związku z organizacją i przeprowadzeniem przez 

Centrum Językowe Politechniki Łódzkiej I Olimpiady Języka Angielskiego dla uczniów szkół średnich LangTech2019. 

Niniejsza  zgoda  obejmuje  następujące  pola  eksploatacji: wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych 

zdjęć, obrót  egzemplarzami, na których utrwalono mój wizerunek oraz na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi 

technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, w materiałach służących  promocji  działalności Politechniki 

Łódzkiej w szczególności w: mediach (np. Internet), w materiałach promocyjnych (m.in.: w folderach, kalendarzach, 

newsletterze). 

 

___________________________ 

         (data, imię i nazwisko)  

*niepotrzebne skreślić 

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA  

  

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami 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 swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „rodo”, Politechnika Łódzka informuje, iż:  

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Politechnika Łódzka w Łodzi, ul. Żeromskiego 116, reprezentowana 

przez Rektora, która przetwarza dane osobowe w trybie z art. 6 ust.1  lit. a rodo (na podstawie zgody osoby, której dane 

dotyczą).  

2) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celach organizacji i przeprowadzenia I Olimpiady Języka Angielskiego dla 

uczniów szkół średnich z elementami technicznymi LANGTECH 2019 oraz publicznego poinformowania o wynikach 

Olimpiady. 

3) Pana/Pani dane osobowe nie są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 rodo. Dane osobowe mogą być 

przekazywane tylko uprawnionym organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub 

organom samorządu terytorialnego  w związku z prowadzonym postępowaniem.  

4) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane  wyłącznie przez okres w zakresie niezbędnym do realizacji celu w jakim 

udzieli Pan/Pani zgodę na przetwarzania danych osobowych  a następnie trwale niszczone lub przechowywane w zgodności 

z przepisami prawa o archiwizacji.  

5) Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, 

w tym profilowaniu.  

6) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.  

http://www.cj.p.lodz.pl/
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7) Przysługuje Panu/ Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie 

będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

8) Cofnięcie zgody będzie miało konsekwencje braku możliwości udziału w organizowanych kolejnych edycjach Olimpiady 

lub wydarzeniach, które poprzedzone są rejestracją uczestników.  

9) Cofnięcie zgody może być wysłane na adres e-mail cj@adm.p.lodz.pl w następującej formie: Cofam zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych przez Centrum Językowe Politechniki Łódzkiej udzieloną w dniu …………………..……. 

w celu …………………………………………………….…. Podpis osoby, której dane dotyczą.  

10) Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.  

11) Przysługuje Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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