
ZGODA NA PRZETWARZANIE  DANYCH OSOBOWYCH 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polskie Towarzystwo Badań Kanadyjskich (nr KRS 

0000129279) moich danych osobowych w zakresie ujawnienia wizerunku w powiązaniu z moim 

imieniem i nazwiskiem oraz stopniem naukowym w związku z następującymi okolicznościami: 

 

- zamieszczenie przez Towarzystwo na stronie internetowej www.ptbk.umk.pl bądź w 

mediach społecznościowych (Facebook, Twitter) zdjęć, na których widać moją osobę, przy czym 

zdjęcia te mają związek z celami statutowymi (np.: konferencje, sympozja, spotkania, zebrania, 

wykłady itp.) 

- zamieszczenie przez Towarzystwo na stronie internetowej www.ptbk.umk.pl bądź w 

mediach społecznościowych (Facebook, Twitter) lub portalach (Youtube) filmów, na których widać 

moją osobę, przy czym filmy te mają związek z celami statutowymi (np.: konferencje, sympozja, 

spotkania, zebrania, wykłady itp.) 

- zamieszczenie przez Towarzystwo na stronie internetowej www.ptbk.umk.pl bądź w 

Internecie  tekstów, wywiadów, zapisów dyskusji, wykładów itp. które identyfikują moją osobę, przy 

czym teksty te mają związek z celami statutowymi. 

 

  

     

 ………………………………………………………………….. 

      Imię i nazwisko 

 

     

 …………………………………………………………………. 

      Podpis 

 

 

 

  ZAPEWNIENIE Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich 

 

Polskie Towarzystwo Badań Kanadyjskich zapewnia, że kierując się zapisami 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 

kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024) w sprawie dokumentacji przetwarzania danych 

osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i 

systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych, będzie przetwarzać Pani/Pana 

dane osobowe wyłącznie w zakresie i celach, które uwidocznione są w wyżej wyrażonej zgodzie. 

Wyrażona przez Panią/Pana zgoda może być wycofana w każdej chwili, o czym należy powiadomić 

Towarzystwo drogą e-mailową na adres ptbk@umk.pl bądź listem poleconym na adres: 87-100 Toruń 

ul. Bojarskiego 1.  

  

      

 ………………………………………………………………………. 
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 ……………………………………………………………………… 

 


