Załącznik nr 1 do Regulaminu „AGH NAUKA spotkania”

Imię i Nazwisko ………………………………………………………………………………………………………

OŚWIADCZENIE
Niniejszym oświadczam, że spełniam jeden z poniższych warunków:
 zgodnie z ogólnymi zasadami dotyczącymi szczepień przyjęłam/przyjąłem dwie dawki
szczepionki dwudawkowej lub jedną dawkę szczepionki jednodawkowej przeciwko
COVID-19,
 przebyłam/-em chorobę COVID-19 w okresie nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą
niniejszego oświadczenia.

data

czytelny podpis

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Realizując obowiązek informacyjny na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 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 2016 r.], zwanego dalej: RODO, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława
Staszica w Krakowie, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków (dalej AGH).
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Akademii Górniczo-Hutniczej im.
Stanisława Staszica: Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, e-mail: iodo@agh.edu.pl, tel.: 12 617 53 25.
3. Dane zawarte w oświadczeniu zbierane są przez AGH w celu ochrony żywotnych interesów każdej osoby
wchodzącej w skład społeczności akademickiej tj. zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków
pracy i kształcenia oraz wypełnienia obowiązków prawnych w obszarze zapewnienia bezpiecznychi
higienicznych warunków pracy i kształcenia, które zawarte są w przepisach Ustawy z dnia 20 lipca 2018
r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) oraz Ustawyz dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320).
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą uprawnieni pracownicy AGH. Odbiorcami Pani/Pana
danych osobowych mogą być również podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów
prawa.
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów
przetwarzania danych osobowych jednak nie dłużej niż do czasu odwołania stanu zagrożenia
epidemicznego.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji,
w tym profilowaniu.
9. Podanie danych osobowych (złożenie oświadczenia) jest dobrowolne. Konsekwencją niezłożenia
oświadczenia może być brak możliwości uczestniczenia w Wydarzeniu w związku z wyczerpaniem się
limitu osób mogących wziąć w nim udział.

