Załącznik A Regulaminu

ZGŁOSZENIE „A”
(zawierające 3 strony)

do udziału w Krajowym Konkursie Energetycznym
im. prof. Jacka Malko pod hasłem „Wszystko zależy od energii”
Imię i nazwisko Uczestnika: ……………………………………… Rok urodzenia: …………..
Temat pracy: …………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………...
Adres zamieszkania Uczestnika: ……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
numer telefonu: …………………… adres e-mail: …………………………………………….
Nazwa szkoły/Uczelni: …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
Adres szkoły/Uczelni: …………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Telefon do szkoły: …………………………… e-mail szkoły: ………………………………..

……………………………………
(Pieczęć i podpis dyrektora szkoły)
………………………………………….
(Data)

……………………………….
(Pieczątka szkoły)
………………………………………
(Podpis nauczyciela prowadzącego)
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Załącznik A Regulaminu
W związku z rozpoczęciem obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UW) 2016/679
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych (zwane dalej: „RODO”) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/UE, Organizator informuje:
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Uczestnik powierza Organizatorowi przetwarzanie danych osobowych niezbędnych przy wykonywaniu
organizacji i realizacji Konkursu, na potrzeby działalności Organizatora związanego z konkursem,
publikacją naukową oraz w celach marketingowych;
Organizator zobowiązuje się do przetwarzać dane osobowe zgodnie z RODO a w szczególności art. 6 i 9.
Administratorem danych Uczestnika jest Organizator.
Dane osobowe będą przetwarzane w siedzibie Organizatora: ul. Al. Karkonowska 65, 53-015 Wrocław.
Organizator zobowiązuje się do zastosowania przy przetwarzaniu danych osobowych środków
technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii
danych objętych ochroną.
Organizator zobowiązuje się zapewnić, aby urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania
danych były zgodne z RODO.
Organizator zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji opisującej procedury przetwarzania danych
osobowych w sposób i zakresie określonym w RODO.
Organizator zobowiązuje się do udzielania na żądanie Zleceniodawcy wyjaśnień lub informacji o procesie
przetwarzania danych, w tym w szczególności o systemach i narzędziach wykorzystywanych do
przetwarzania danych, zastosowanych sposobach zabezpieczenia systemów informatycznych oraz
pomieszczeń, w których przechowuje dane.
Organizator po zakończonej współpracy zobowiązuje się do zarchiwizowania wszelkich danych
osobowych w zakresie i na czas wymagany przepisami prawa lecz nie krócej niż okres wskazany w
przepisach o archiwizacji. Dane będą przetwarzane przez okres, w którym mogą być wykonywane
obowiązki administratora o charakterze podatkowym, rachunkowym, pracowniczym, ubezpieczeń
społecznych, licencyjnym i autorskim.
Organizator przetwarza dane, na podstawie art. 6 RODO, w związku z wypełnieniem obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze. Obowiązek prawny ciążący na administratorze uzasadniający
przetwarzanie danych Uczestnika polega na wykonaniu obowiązków i uprawnień publicznoprawnych, w
tym podatkowych, rachunkowych i finansowych. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
a) Organy administracji publicznej, Sądy powszechne i Sądy Administracyjne;
b) Osoby współpracujące z Organizatorem na podstawie wewnętrznych umów, związanych ze
świadczeniem usług kadrowo – płacowych, podatkowych, prawnych, archiwizacyjnych, niszczenia
dokumentacji, usług informatycznych, umów sponsorskich, umów partnerskich;
c) Podmioty świadczące usługi techniczno – technologiczne;
Organizator będzie zbierał od Uczestników Konkursu następujące dane:
a) imię i nazwisko,
b) data urodzenia,
c) adres do korespondencji (w celu poinformowania o wynikach Konkursu),
d) adres e-mail,
e) numer telefonu.
Organizator będzie zbierał ponadto od Laureatów następujące dane (podane dobrowolnie lecz konieczne
do realizacji zadań przez Organizatora):
a) adres do korespondencji (wysyłka zaproszeń, wysyłka nagrody),
b) prawidłowy identyfikator podatkowy PESEL,
c) nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego.
Organizator informuje o przysługującym prawie do:
a) dostępu do danych osobowych i żądania ich kopii ( art.. 15 RODO);
b) sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO) ;
c) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO) ;
d) usunięcia danych osobowych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania;
Organizator informuje, że przysługuje Uczestnikowi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Uczestnik uzna, że przetwarzane danych
osobowych Uczestnika narusza przepisy RODO.
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OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA KONKURSU
1.

Oświadczam, iż zapoznałam(-em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane
w Regulaminie Krajowego Konkursu Energetycznego im. Profesora Jacka Malko pod hasłem
„Wszystko zależy od energii”.

2.

Oświadczam, że przedkładana praca konkursowa na temat:
…………………………………………………………………………………………............
…………………………………………………………………………………………............
została napisana przeze mnie samodzielnie.

3.

Oświadczam, że ww. praca konkursowa:
a) nie narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2019.1231 z późniejszymi zmianami) oraz dóbr
osobistych chronionych prawem cywilnym, a także nie zawiera danych i informacji, które
uzyskałem/-am w sposób niedozwolony,
b) nie była prezentowana w ramach innych konkursów.

4.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i filmów zawierających mój wizerunek
zarejestrowany w formie foto/video/audio podczas Konferencji w mediach: Internecie, prasie,
telewizji z możliwością wielokrotnego wykorzystania w celu promocji i potrzeb
funkcjonowania Konkursu Organizatora oraz w celach naukowych.

5.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora moich danych osobowych w celach
uczestnictwa w Konkursie oraz w celach organizacji i przeprowadzenia Konkursu, a także
udostępnienia informacji o wynikach Konkursu. Potwierdzam otrzymanie załącznika
informacyjnego (str. 2 załącznika A) zgodnie art. 13 ust.1 i ust. 2 RODO od Administratora
Danych Osobowych, z którym się zapoznałam/em, przyjęłam/ąłem do wiadomości i akceptuję.

6.

Oświadczam, że przenoszę autorskie prawa majątkowe wynikające z pracy konkursowej na
Organizatora w sposób nieodpłatny bez ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz udzielam
licencji na autorskie prawa majątkowe wynikające z mojej pracy konkursowej na wszystkich
polach eksploatacji znanych polskiemu prawu w dacie wysłania pracy konkursowej. Dotyczy
to szczególnie: utrwalenia i zniewolenia, obrotu egzemplarzami – wprowadzenia do obrotu,
użyczenia lub najmu egzemplarzy, rozpowszechniania – nadawania i reemitowania,
rozporządzania i wykorzystania w części lub całości dla celów marketingowych, w materiałach
informacyjnych i promocyjnych Organizatora, drukowanych i elektronicznych (w tym
internetowych).
…........................................................
Imię i nazwisko Uczestnika Konkursu1

……………………………………...
data, miejsce

1

Oświadczenie podpisuje pełnoletni Uczestnik Konkursu lub jego Opiekun.
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