
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW  

XI LEGNICKICH PREZENTACJI EDUKACYJNYCH 

 

1. Organizatorem Targów jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy z siedzibą 

w Legnicy przy ul. Sejmowej 5, zwana dalej PWSZ im. Witelona.  

2. Uczestnikiem Targów jest każda osoba fizyczna, która bierze w nich udział (dalej „Uczestnik”).  

3. Istnieje możliwość, iż przebieg Targów, w tym wizerunek osób w niej uczestniczących, będzie 

utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. 

4. Biorąc udział w Targach Uczestnik wyraża nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie, w tym 

rozpowszechnianie przez PWSZ im. Witelona jego wizerunku, utrwalonego w trakcie Targów za pomocą 

urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez jego publikację w całości lub we fragmentach na 

profilach społecznościowych (m.in. Facebook, Twitter, Youtube, Instagram) i stronach internetowych 

PWSZ im. Witelona, jak również w pochodzących od PWSZ im. Witelona lub wykonanych na jej 

zlecenie publikacjach, prezentacjach, materiałach filmowych, oraz innego rodzaju materiałach 

informacyjnych (także w wersji drukowanej i elektronicznej) rozpowszechnianych przez PWSZ im. 

Witelona w związku z organizacją Targów lub dotyczącą jej działalnością informacyjną lub promocyjną. 

5. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, dalej RODO) informuje się, że: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. 

Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5A, 59-220 Legnica, zwana dalej PWSZ im. Witelona; 

2. w PWSZ im. Witelona wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można 

skontaktować się za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres wskazany w pkt. 1 albo e-mailowo: 

IOD@pwsz.legnica.edu.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i na następujących podstawach 

prawnych: 

a) dane osobowe w postaci wizerunku przetwarzane będą w celu informowania w mediach 

społecznościowych oraz publikacjach o działalności Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 

a RODO, tj. zgody uczestnika Targów; 

b) Art. 6 ust. 1 lit. f. RODO jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 

interesów realizowanych przez administratora tj.: 

 monitoring wizyjny – prawnie uzasadnionym interesem PWSZ im. Witelona w Legnicy 

jest zapewnienie bezpieczeństwa mienia oraz osób przebywających na terenie PWSZ im. 

Witelona w Legnicy; 
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 w  przypadkach gdy znajdzie to zastosowanie, w celach powiązanych z prowadzeniem 

postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych 

postępowań, w celu dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami; 

4. przetwarzane będą Pani/Pana następujące dane osobowe: wizerunek 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu wycofania zgody na przetwarzanie; 

6. Odbiorcą Pani/Pana danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 

na podstawie przepisów prawa oraz upoważnieni pracownicy Administratora, a także podmioty 

którym PWSZ im. Witelona powierza ochronę terenu; 

7. Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

a) prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą poddawane 

profilowaniu. 

10. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednak konieczne do wzięcia udziału w 

Targach. 

 


