
Szkoła Letnia Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej 

im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego 

17-20 sierpnia 2020 r. 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Imię i Nazwisko: ………………………………………………………………………….. 

Miejsce pracy/nauki: …………………………………………………………………… 

Data urodzenia: ………………………………………………………………………….. 

Adres: …………………………………………………………………………………………. 

Telefon: …………………………………………………………………………………….. 

E-mail: ………………………………………………………………………………………. 

Uwaga! 

Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć list motywacyjny. 

 

[ TAK/NIE ]* Zezwalam na utrwalanie mojego wizerunku, w związku z organizacją Szkoły 

Letniej Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i 

Ignacego Jana Paderewskiego (dalej Instytutu) z siedzibą w Warszawie w postaci zdjęć 

i filmów oraz na jego rozpowszechnianie przez Instytut. 

Niniejsze zezwolenie obejmuje takie formy rozpowszechniania jak: udostępnianie wizerunku 

na stronie internetowej Instytutu http://idmn.pl 

Niniejsze zezwolenie odnosi się do wielokrotnego, nieograniczonego czasowo i terytorialnie 

rozpowszechniania wizerunku. 

------------------------------ 

*niepotrzebne skreślić 

 

Zapoznałem/Zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotyczącą moich danych 

osobowych stanowiącą załącznik do Formularza zgłoszeniowego. 

 

…………………………………………………. 

(data i podpis kandydata) 

 

 

 

 



Klauzula Informacyjna - Szkoła Letnia Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. 

Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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) – dalej „RODO” informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. 

Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego z siedzibą w Warszawie przy 

ul. Brzozowej 35,  00-286 Warszawa,  e-mail:  kontakt@idmn.pl 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem:  

a. listownie na adres: Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana 

Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego z siedzibą w Warszawie, ul. 

Brzozowa 35, 00-286 Warszawa 

b. e-mail: iodo@idmn.pl  

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych: 

Lp. Cel przetwarzania danych Podstawa prawna 

1. przeprowadzenia postępowania 

kwalifikacyjnego oraz 

zorganizowania i 

przeprowadzenia Szkoły Letniej 

Instytutu Dziedzictwa Myśli 

Narodowej im. Romana 

Dmowskiego i Ignacego Jana 

Paderewskiego, która odbędzie 

się dnia 17-20 sierpnia 2020 r. 

art. 6 ust. 1 lit. e RODO - przetwarzanie jest 

niezbędne do wykonania zadania 

realizowanego w interesie publicznym lub w 

ramach sprawowania władzy publicznej 

powierzonej administratorowi) zgodnie z 

założeniami Statutu Instytutu Dziedzictwa Myśli 

Narodowej im. Romana Dmowskiego i 

Ignacego Jana Paderewskiego 

2. publikacji Państwa wizerunku w 

relacji z wydarzenia 

zamieszczonej na stronie 

internetowej Instytutu: 

http://idmn.pl/ 

art. 6 ust. 1 lit. a RODO - podstawą 

przetwarzania Państwa wizerunku jest zgoda 

wynikająca z Ustawy dnia 4 lutego 1994 r. o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.) 

3. wywiązywania się z obowiązków 

prawnych ciążących na 

Administratorze danych , m.in.: 

spraw księgowych i 

podatkowych; 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest 

niezbędne do wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze 

4. dochodzenia ewentualnych 

roszczeń 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO - wynikających z 

prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez administratora, w 

szczególności: 

 



4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w 

wydarzeniu. W przypadku odmowy podania danych, nie będzie możliwości wzięcia 

udziału w Szkole Letniej Instytutu. W przypadku  zgody na publikowanie Państwa 

wizerunku, jej wyrażenie jest dobrowolne i nie ma wpływu na możliwość uczestnictwa 

wydarzeniu.  

5. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich 

przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy zawartej z 

administratorem danych, w szczególności: dostawcą usług IT, Dom Zjazdów i 

Konferencji w Jabłonnie PAN 

6. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia organizowanego wydarzenia a 

następnie przechowywane zgodnie z terminami określonymi przepisami prawa (np.: w 

celu prowadzenia sprawozdawczości finansowej i podatkowej) lub okres przedawnienia 

roszczeń 

Dane zebrane na podstawie zgody (publikacja wizerunku) będą gromadzone do chwili 

osiągnięcia celu lub do czasu odwołania udzielonej zgody.  

7. Przysługują Państwu następujące uprawnienia: prawo do żądania od Administratora 

danych dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a 

także prawo do przenoszenia danych.  

8. W przypadku zgody na publikację wizerunku przysługuje Państwu prawo do cofnięcia 

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

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać po przez 

kontakt z administratorem (dane wskazano w pkt. 1).   

9. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

10. Dane osobowe nie będą przekazane do państw trzecich ani organizacji 

międzynarodowych. 

11. Instytut informuje, że nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

 

 

 


