
Інформаційне застереження  

Відповідно до ст. 13 Положення Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 

2016/679 від 27 квітня 2016 р. про захист фізичних осіб у зв’язку з обробкою 

персональних даних та вільне переміщення таких даних, а також про 

скасування Директиви 95/46 / EC (тобто Загального положення про захист 

даних) (Вісник законів UE.L 2016, № 119, с. 1), іменованого далі Положення, 

Видавець повідомляє, що: 

1. Адміністратором персональних даних Автора (-ів) є Жешувський 

університет, розташований за адресою: 35-959 Rzeszów, al. Rejtana 16C, в особі 

ректора. 

 2. Інспектором із захисту даних у Жешувському університеті є Крістіан 

Антохів, електронна адреса: iod@ur.edu.pl. 

3. Персональні дані Автора (-ів) оброблятимуться з метою: 

а) виконання положень цієї Угоди – відповідно до ст. 6, розд. 1, п. b1 

Положення; 

б) виконання Видавцем юридичного зобов’язання, що випливає з 

положення Закону від 26 липня 1991 р. про податок на прибуток з 

фізичних осіб (t.j. Dz.U.z 2018 r. poz. 200 z późn. zm. - тобто Законодавчого 

журналу  2018 р., ст. 200, із змінами), Закону від 13 жовтня 1998 р. про 

систему соціального страхування (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1778 z późn. zm. 

- тобто Законодавчого журналу  2017 р., ст. 1778, із змінами) та 

імплементаційних актів до вже зазначених актів, а також з інших чинних 

правових норм – на підставі ст. 6,  розд. 1, п. с2 Положення. 

4) Надання даних є добровільним, але необхідним для укладення цієї угоди. 

Наслідком ненадання персональних даних є неможливість укладення 

договору. 

5) Одержувачами персональних даних Автора (-ів) будуть: компетентні 

податкові органи, Заклад соціального страхування та інші одержувачі у 

випадках, що випливають із чинного законодавства. одержувач даних також 

може бути суб’єктом, який діє від імені Видавця (контролер даних), наприклад 

організація, що надає ІТ-послуги у сфері обслуговування й усунення збоїв в 

ІТ-системах. 

6) Персональні дані Автора (-ів) не будуть передані одержувачеві в третю 

країну або міжнародну організацію. 
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7) Персональні дані Автора (-ів) оброблятимуться протягом періоду, 

необхідного для виконання цього договору, а після закінчення цього терміну 

зберігатимуться для цілей та на час і в обсязі, що передбачені законом, або для 

забезпечення будь-яких претензій. Після закінчення терміну зберігання дані 

будуть безповоротно видалені або анонімізовані. 

8) Автор (-и) мають право доступу до своїх даних, їх виправлення або 

обмеження обробки та право внести заперечення проти обробки або видаляти 

їх, якщо це дозволяє закон. 

9) Автор (-и) мають право передати свої дані іншому суб’єктові, подавши 

заяву Видавцеві на їх передачу.  

10) Автор (-и) мають право подати скаргу до контрольного органу, коли 

вважає, що обробка його/їхніх персональних даних порушує приписи 

Положення. 

11) Персональні дані Автора (-ів) не підлягатимуть автоматизованим процесам 

прийняття рішень (у т. ч. профілювання).  

12) Персональні дані Автора (-ів) будуть доступні на редакційній сторінці 

видання. 

1 ст. 6, розд. 1, літ. b Положення: обробка необхідна для виконання угоди, 

стороною якої є особа, котрої стосуються дані, або для вживання заходів на 

запит суб’єкта даних до укладання договору.  

2 ст. 6, розд. 1, літ. c Положення: обробка даних є необхідною умовою для 

виконання правничого обов’язку, який покладений на адміністратора.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Згода на використання зображення 

 Я даю згоду на безкоштовне використання та розповсюдження мого 

зображення, записаного будь-якою технікою на будь-якому носії (у т. ч. у 

вигляді фото- й кінодокументації) Жешувського університету, розташованого 

в Жешуві, на вул. Рейтана 16C, відповідно до таких умов: 

1. Ця згода є безкоштовною, не обмежена ні в кількості, ні в часі, ні 

територіально. 

2.  Моє зображення можна використовувати для різних форм електронної 

обробки, кадрування та композиції, а також у поєднанні із зображеннями 

інших людей, воно може бути доповнене супровідним коментарем, а 

кінозаписи з його залученням можна вирізати, редагувати, 

модифікувати, додавати до інших матеріалів, підготовлених для різних 

потреб [публікації конференційних матеріалів, видання монографій, у т. 

ч. післяконференційних, тощо]1 [назва конференції, конкурсу і т. д.]2, 

також із інформаційною метою. 

3. Ця згода поширюється на всі форми публікації, зокрема 

розповсюдження в Інтернеті (у т. ч. на вебсайтах Жешувського 

університету та соціальних мережах Facebook, Twitter, YouTube тощо) 

та включення в рекламні й інформаційні матеріали; моє зображення не 

можна використовувати у формі чи публікації, яка є образливою для 

мене або будь-яким іншим чином порушує мої особисті права. 

 

............................................ 

 Дата і підпис особи, яка дає згоду 

 

 

 
1 Необхідно вказати відповідну мету використання зображення.  
2 Необхідно вказати назву події, яка передбачає використання 

зображення. 

 

 


