ZGŁOSZENIE PRACY
DO KONKURSU O NAGRODĘ
IM. WOJCIECHA KĘTRZYŃSKIEGO
TYTUŁ PRACY

IMIĘ I NAZWISKO AUTORA:
.................................................................................................................

DATA URODZENIA:
.........................................

ADRES:
.................................................................................................................

STOPIEŃ NAUKOWY:
.........................................

PRZEDSTAWIANY EGZEMPLARZ PRACY (PUBLIKACJA LUB MASZYNOPIS):
........................................

OBJĘTOŚĆ (W STRONACH):
........................................

ZGŁASZAJĄCY:
.................................................................................................................

Oświadczenia:
1. Zapoznałem/zapoznałam się z treścią klauzuli informacyjnej załączonej do treści ogłoszenia o
konkursie pod nazwą: Konkurs o nagrodę im. W. Kętrzyńskiego
2. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia PE 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 RODO
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w zgłoszeniu
do konkursu.

3. ………………………………….
...…...………………………………………………
(miejscowość i data)

(czytelny podpis rodzica/ucznia przystępującego do konkursu)

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.

Administratorem danych osobowych jest Instytut Północny im. W. Kętrzyńskiego
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych
osobowych na potrzeby Konkursu o Nagrodę im. W. Kętrzyńskiego oraz art. 6 ust. 1 lit. a
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 Nr 119, str. 1).
Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia konkursu.
Przystępującemu
do
konkursu
przysługuje
prawo
żądania
od administratora danych dostępu do danych, otrzymania kopii, sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, przeniesienia do innego administratora, prawo do sprzeciwu z
przyczyn związanych ze szczególną sytuacją ucznia oraz prawo wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem ich przetwarzanie.
Dane osobowe przystępującego do konkursu będę przetwarzane przez okres niezbędny do
przeprowadzenia, rozstrzygnięcia i ogłoszenia wyników konkursu.
Dane osobowe przystępującego do konkursu mogą być przekazane realizatorowi oraz
partnerom projektu tj. Towarzystwu Naukowemu im. W. Kętrzyńskiego.
Dane
osobowe
przystępujących
do
konkursu
nie
będą
przekazywane
do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych, nie będą też podstawą
do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą poddawane profilowaniu.
Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale ich brak uniemożliwia udział w
konkursie.

