
 

18-400 Łomża, ul. Akademicka 14 
tel. +48 86 215 59 50, fax +48 86 215 66 00 

e-mail: biuro@ansl.edu.pl 

ansl.edu.pl 

Formularz zgłoszenia 

Drzwi Otwarte 

Akademii Nauk Stosowanych w Łomży 

29 marca 2023 r. 

Nazwa Szkoły 

 

 

 

 

Adres 

 

 

 

Telefon/fax 

 

 

 

Adres e-mail 

 

 

Osoba do kontaktu (tel.)  

Ilość uczniów  

 

Wybrany temat wykładu 

 

 

Zapewnienie transportu 

(tak/nie)* 

 

 

…………………………………                        ……………………………………… 

  (data, miejscowość)                   ( pieczątka i podpis) 

Prosimy o wysłanie wypełnionego formularza na adres: mbiedrzycka@ansl.edu.pl 

W razie pytań kontakt telefoniczny na numer: 86 215 54 80, 86 216 82 72 

*Istnieje możliwość partycypacji ANSŁ w kosztach transportu. Wysokość dopłaty ustalana będzie z zainteresowanymi 

szkołami indywidualnie. 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) 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 – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119/1 z dnia 

04.05.2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu uczestnictwa w wydarzeniu pn. „Drzwi 

Otwarte ANSL”, organizowanym przez Akademię Nauk Stosowanych w Łomży, w dniu 29.03.2023 r. 

Zgoda dotyczy także wizerunku i obejmuje takie formy jego rozpowszechniania, jak udostępnienie na stronie internetowej 

ANSL, czy zamieszczanie w materiałach promocyjnych i informacyjnych Akademii Nauk Stosowanych w Łomży.  

 

………………………… 
                                                                                                                        (Data i podpis) 

Informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych znajdziecie Państwo na następnej stronie. 

  



 

18-400 Łomża, ul. Akademicka 14 
tel. +48 86 215 59 50, fax +48 86 215 66 00 

e-mail: biuro@ansl.edu.pl 

ansl.edu.pl 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestników Dni Otwartych ANSL 

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 – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119.1 z dnia 

04.05.2016 r. ze zm.) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Nauk Stosowanych  

w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Akademicka 14, tel. 86 215 59 50, e-mail: 

rektorat@ansl.edu.pl, reprezentowana przez Rektora. 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować 

osobiście: ul. Akademicka 1, bud. B, pok. B2.20, telefonicznie pod nr tel. (86) 216 82 

60 lub pod adresem poczty elektronicznej: iod@ansl.edu.pl 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia obsługi działań 

związanych z organizacją i przebiegiem wydarzenia pn. „Drzwi Otwarte Akademii 

Nauk Stosowanych w Łomży”. 

4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda wyrażona  

w oparciu o przepis art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Zgoda może być przez Państwa wycofana  

w dowolnym momencie, jednakże nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

5. W związku z organizacją Dni Otwartych ANSL będziemy przetwarzali Państwa imiona  

i nazwiska, numer telefonu, adres e-mail i nazwę szkoły. 

6. Dane przekazujecie nam Państwo osobiście wypełniając formularz zgłoszenia. Podanie 

danych osobowych jest dobrowolne i nie będzie miało wpływu na możliwość 

uczestnictwa w wydarzeniu. 

7. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania wydarzenia, a po jego 

zakończeniu zostaną usunięte.  

8. Pozyskane dane będą wykorzystane wyłącznie w celu kontaktu z Państwem przed, bądź 

w trakcie trwania wydarzenia i nie będą przekazywane innym podmiotom. Państwa 

wizerunek może natomiast zostać upubliczniony w materiałach dotyczących 

wydarzenia, umieszonych na stronie internetowej organizatora.  

9. Zebrane dane nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji opierającej się na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu. Nie będą także wykorzystywane w celu 

profilowania Państwa zachowań. 

10. Przysługuje Pani/Panu:  

o prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO; 

o prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO; 

o prawo do żądania usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO; 

o prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art.18 RODO; 

o prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy prawa. 
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