
Załącznik 1 - Formularz zgłoszeniowy do projektu I Kongres Edukacji Architektonicznej: 
 

 

Imię: 

 

Nazwisko: 

 

Adres do korespondencji: 

 

Tel. kontaktowy: 

Adres e-mail: 

Wykształcenie: 

Wykonywany zawód: 

 

Doświadczenie zawodowe (proszę krótko opisać): 

 

 

 

 

Oświadczam, że dane przedstawione w Formularzu Zgłoszeniowym odpowiadają stanowi faktycznemu 

i są prawdziwe. Zostałem (łam) poinformowany(a) o odpowiedzialności prawnej, jaką ponoszę w 

przypadku podania nieprawdziwych danych.  

 

Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych dla osób zgłaszających się  

na „I Kongres Edukacji Architektonicznej” w Tucznie 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia 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 

(dalej jako „RODO”) przekazujemy informacje dotyczące sposobu przetwarzania Pani / Pana danych 

oraz przysługujących z tego tytułu uprawnień.  

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, 

którym jest Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki w Warszawie, moich danych osobowych 

zawartych w formularzu zgłoszeniowym na „I Kongres Edukacji Architektonicznej” w celu 

przeprowadzenia procedury rekrutacji na ww. Kongres.  

Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. 

 

1. Administrator Danych Osobowych  

Zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o celach                          

i środkach przetwarzania danych jest Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki z siedzibą                              



przy ul. Foksal 4 w Warszawie 00-366, NIP 525-273-34-95, REGON 368945652                                                 

(dalej jako: Administrator).  

 

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych  

 Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD),                              

z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacją 

praw z tym związanych.  W tym celu możliwy jest kontakt drogą elektroniczną na adres iod@niaiu.pl   

 

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez  Narodowy Instytut 

Architektury i Urbanistyki 

Dane osobowe osób zgłaszających się na  „I Kongres Edukacji Architektonicznej”, będą przetwarzane 

w celu realizacji procesu rekrutacji na ww. Kongres  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

Podanie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia procesu zgłoszenia na Kongres                           

jest obowiązkowe co wynika z ich treści. Odmowa podania danych skutkuje brakiem możliwości 

wzięcia udziału w procesie rekrutacji na Kongres.  

 

4. Uprawnienia osób zgłaszających się w zakresie przetwarzanych danych  

Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki gwarantuje spełnienie wszystkich praw przysługujących 

osobie zgłaszającej się na Kongres  a wynikających z RODO (w zakresie i trybie przewidzianym w 

przepisach RODO) to jest:  

• prawo dostępu do danych,  

• prawo do sprostowania danych,  

• prawo do ograniczenia przetwarzania,  

• prawo do usunięcia danych,  

• prawo do przenoszenia danych. 

W przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody przez osobę zgłaszającą się  

przysługuje  prawo cofnięcia zgody w każdym czasie bez podania przyczyny, co jednak nie będzie miało 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej cofnięciem.  

Niezależnie od uprawnień przysługujących powyżej w związku z przetwarzaniem danych osobowych, 

osobie zgłaszającej się na Kongres przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym 

jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).  

 

5. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)  

Dane osobowe osoby zgłaszającej się na Kongres nie będą przekazywane przez Narodowy Instytut 

Architektury i Urbanistyki poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).  



 

6. Odbiorcy danych osobowych  

Dane osobowe osoby zgłaszającej się na Kongres nie będą przekazywane innym odbiorcom danych                           

za wyjątkiem podmiotów zapewniających na rzecz Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki 

wsparcie techniczne i informatyczne oraz prawne.  

 

7. Okres przechowywania danych osobowych  

Po zakończeniu postępowania aplikacyjnego na Kongres, Pani/Pana dane osobowe                                                

będą przechowywane: 

- w przypadku osób, które zakwalifikowały się na Kongres  przez okres jego trwania,  

- w  przypadku osób, które nie zakwalifikowały się na udział w Kongresie przez okres 3 miesięcy                        

od daty rozstrzygnięcia naboru na Kongres, po tym okresie dokumenty aplikacyjne  osób, które nie 

zostały zakwalifikowane na Kongres zostaną usunięte / zniszczone. 

 

        

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Klauzulą Informacyjną oraz Regulaminem Rekrutacji. 

 

 

……………………………………………… 

( data i  podpis osoby aplikującej) 

 

 

 

 

Do formularza dołączyć należy: 

 

1. Opis instytucji lub osoby wraz z zakresem działalności,  

2. Biogram na 2000 znaków.  
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