
 
Dobrowolnie i świadomie wyrażam zgodę na  przetwarzanie przez Uczelnię Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowska 43 
moich danych osobowych obejmujących imię i nazwisko, wykształcenia oraz udostępniony przeze mnie mój wizerunek utrwalony 
zdjęciu do celów związanych promocją Programu Granty Łazarskiego, w którym Uczestniczyłem/łam zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a 
ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO (Dz. 
U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.). 

Tak   [ ]             Nie    [ ] 

 
Dobrowolnie i świadomie wyrażam zgodę na  przetwarzanie przez Uczelnię Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowska 43 
moich danych osobowych obejmujących mój wizerunek utrwalony zdjęciu podczas ceremonii nagradzania laureatów do celów 
związanych promocją Programu Granty Łazarskiego, w kolejnej edycji Programu zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.). 

Tak   [ ]             Nie    [ ] 

 
Wyrażam zgodę i zezwalam Uczelni Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowska 43 na nieodpłatne wykorzystanie, 
przetwarzanie i rozpowszechnianie przez Uczelnię Łazarskiego mojego wizerunku utrwalonego na zdjęciu podczas ceremonii 
nagradzania laureatów Programu Granty Łazarskiego, w celach związanych z promocją Programu Granty Łazarskiego, przez czas 
nieokreślony, w dowolnej wybranej przez Uczelnię Łazarskiego formie w tym poprzez; rozpowszechnianie na stronie internetowej, w 
informatorach Uczelni Łazarskiego, w prasie drukowanej, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.). 

Tak   [ ]             Nie    [ ] 

 
Dobrowolnie i świadomie wyrażam zgodę na  przetwarzanie przez Uczelnię Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowska 43 
moich danych osobowych obejmujących imię i nazwisko, wykształcenia oraz udostępniony przeze mnie mój wizerunek utrwalony 
zdjęciu do celów związanych z promocją oferty edukacyjnej Uczelni zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 

Tak   [ ]             Nie    [ ] 

 

Zostawałem(łam) poinformowany (a) o możliwości wycofania udzielonej zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o 
wycofaniu zgody na adres mailowy rekrutacja@lazarski.edu.pl lub  iod@lazarski.edu.pl . Mam świadomość, że wycofanie zgody nie 
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.. 

 
 
Uczelnia Łazarskiego informuje, że:  
 
1) Administratorem Twoich danych osobowych jest Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowskiej 43, 02-662 
Warszawa. 
2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@lazarski.edu.pl. 
3) Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu; 
a) przeprowadzenia Programu, wyłonienia i ogłoszenia zwycięzców, przyznawania, odbioru i rozliczania nagród na podstawie art. 6 
ust.1 pkt b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO, 
b) jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych i wizerunku do celów związanych z promocją Programu Granty 
Łazarskiego i oferty edukacyjnej Uczelni, to Twoje dane będą przetwarzane w wyłącznie w tym celu, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO. 
5) Twoje dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów. 
6) Odbiorcami Twoich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 
przepisów prawa. 
7) Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 
8) Posiadasz prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a jeżeli 
udzieliłaś/łaś zgody posiadasz również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym czasie.  
9) Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
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10) W niektórych sytuacjach mamy  prawo przekazać dalej Pani/Pana dane – jeśli będzie to konieczne, aby Administrator mógł  
świadczyć usługi, przy czym dane te będą przekazywane wyłącznie osobom i podmiotom, których Administrator upoważni i którym 
zleci czynności przetwarzania danych. 
11) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych 
może skutkować niemożliwością realizacji tych celów.  
 

Oświadczam, że dane osobowe podane w zgłoszeniu są aktualne i zgodne z prawdą. 
 
 
 
 
 
 
         ……………………………………………. 

Data i podpis  

 

 


