
WARSZTAT  

„Naruszenia przepisów ODO – wykrywanie i zapobieganie -  aspekty 
praktyczne”  

KARTA ZGŁOSZENIA  

 

IMIĘ I NAZWISKO:   ................................................................................................................................... 

E-MAIL:  ................................................................ 

 

…………………………………...         ……………………………………… 
data zgłoszenia         czytelny podpis 
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
w oparciu o wymogi Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w kwestionariuszu, w celu realizacji 
procesu rekrutacji na warsztaty pn. „Naruszenia przepisów ODO – wykrywanie i zapobieganie - aspekty 
praktyczne” oraz uczestnictwa w nich, przez Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w 
Krakowie (z siedzibą przy ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1 w Krakowie), która będzie Administratorem 
Danych Osobowych.  
 
 

………………………………………………………………… 
                                                           data i czytelny podpis  

Przyjmuję do wiadomości, że : 
1. z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych nadzorującym prawidłowość przetwarzania w.w. danych osobowych 

można skontaktować się pod adresem e-mail: iodo@afm.edu.pl; 
2. dane osobowe będą przetwarzane w toku procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a w przypadku 

uczestnictwa w warsztatach na podstawie 6 ust. 1 lit. b RODO; 
3. moje dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania procesu rekrutacji na warsztaty oraz uczestnictwa w 

nich, a następnie przez okres archiwizacji wynikający z przepisów prawa; 
4. podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości 

realizacji procesu rekrutacji na warsztaty „Naruszenia przepisów ODO – wykrywanie i zapobieganie - aspekty 
praktyczne”, a następnie uczestnictwa w nich;  

5. mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem; wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres: 
iodo@afm.edu.pl.;   

6. mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych; 
7. dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie posiadającym odpowiednie upoważnienie 

na podstawie przepisów prawa krajowego lub unijnego; 
8. udostępnione dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 

profilowaniu oraz nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 
9. Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą e-mailową od Centrum Studiów Podyplomowych Krakowskiej Akademii 

informacji o nowo uruchamianych kierunkach studiów podyplomowych, kursów, specjalizacji i innych usługach 
świadczonych przez Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, za pośrednictwem podanego 
przeze mnie adresu poczty elektronicznej. 

 
………………………………………………………………… 

                                                                   data i czytelny podpis 
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