
 
 
 
Dobrowolnie i świadomie, niniejszym udzielam Uczelni Lazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowska 43, zgody na 
nieodpłatne wykorzystanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku utrwalonego na fotografii wykonanej 
podczas ceremonii wręczenia nagród zwycięzcom Programu Stypendialnego Łazarskiego w celu reklamy Programu 
Stypendialnego Łazarskiego na czas nieokreślony oraz w dowolnie wybranej przez Uczelnię Łazarskiego formie, w tym 
umieszczenie jej na stronie internetowej Uczelni Łazarskiego, publikację w ulotkach Uczelni i prasie, zgodnie z art. 6 par. 1  (a) 
RODO oraz art. 81 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  
 
 

Tak   [ ]             Nie    [ ] 

 
Dobrowolnie i świadomie, niniejszym udzielam Uczelni Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowska 43, zgody na 
przetwarzanie moich danych osobowych, tj. mojego imienia i nazwiska, informacji o wykształceniu oraz nieodpłatnego 
wykorzystania mojego wizerunku na zdjęciu wykonanym przez Uczelnię lub dostarczonym przeze mnie w celu reklamowania 
oferty edukacyjnej Uczelni na czas nieokreślony oraz w dowolnej formie, w tym poprzez przedstawienie na stronie 
internetowej, w broszurach Uczelni oraz prasie, zgodnie z art. 6 par. 1 (a) RODO jak również art. 81 Ustawy z dnia 4 lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  
 
 

Tak   [ ]             Nie    [ ] 

 

Zostałem poinformowana/y, że mam prawo wycofać zgodę w dowolnym terminie przesyłając oświadczenie dotyczące mojej 
decyzji na adres rekrutacja@lazarski.edu.pl lub iod@lazarski.edu.pl. Jestem świadom(a/y), że wycofanie zgody nie ma 
wpływu na legalność procesu przetwarzania danych, który miał miejsce przed wycofaniem zgody.  

Uczelnia Łazarskiego informuje, że:  
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 02-

662, ul. Świeradowska 43. 
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - 

iod@lazarski.edu.pl. 
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:  

a. realizacji Programu, wyłonienia zwycięzców, ogłoszenia wyników i przyznania nagród, zgodnie z art. 6 par. 1 
(f) RODO;   

b. wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie prawa podatkowego oraz w 
związku z przyznaniem nagrody w Programie do czasu wygaśnięcia zobowiązań podatkowych, zgodnie z art. 
6 par. 1 (c) RODO.  

c. Jeśli wyraził(a) Pan(i)zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wizerunku w celu reklamy 
Programu Stypendialnego Łazarskiego oraz oferty edukacyjnej Uczelni, Pani/Pana dane osobowe mogą być 
przetwarzane wyłącznie w tym celu, zgodnie z art. 6 par. 1 (a) RODO. 

4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji wyżej 
wymienionych zadań. Dane osobowe mogą być przechowywane do czasu wycofania zgody lub przedawnienia 
roszczeń.   

5. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie do innych podmiotów upoważnionych na podstawie 
prawa, w tym naszym podwykonawcom np. dostawcom oprogramowania, firmom hostingowym itp.  Dane osobowe 
mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na 
podstawie przepisów prawa. Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów obsługujących systemy ICT i 
dostarczających narzędzia ICT, oraz usługi hostingowe lub niszczenia dokumentacji. 

6. Pana/Pani dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu przetwarzaniu i nie będą profilowane.  
7. Posiada Pan(i) prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

prawo do ich usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania w dowolnym momencie, oraz prawo do przenoszenia 
danych. Ma Pan(i) również prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.  

8. Ma Pan(i) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w każdym momencie na podstawie sytuacji 
szczególnej, zgodnie z art. 6 par. 1 (f) RODO.   

9. Ma Pan(i) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże, konieczne do realizacji zadań,  dla których są zbierane. 

Niepodanie danych osobowych może uniemożliwić uczestnictwo w Programie Stypendialnym Łazarskiego.  
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej o ile nie będą 

tego wymagały prawne obowiązki Administratora. 
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Niniejszym oświadczam, że zostałam(-em) zapoznana/y z regulaminem Programu Stypendialnego Łazarskiego oraz zasadami 
przetwarzania danych osobowych,  oraz  potwierdzam, że podane przeze mnie dane osobowe w trakcie rejestracji są aktualne 
i zgodne z prawdą.  
 
 
 
 
 
               ……………………………………………. 

(data i podpis)  

 


