
Załącznik nr 1 
do Regulaminu konkursu 

z okazji 40.rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce 
 
 
 

Zgoda na udział w konkursie oraz informacja o danych osobowych 

 

1. Zgoda uczestnika jest warunkiem jego udziału w konkursie. 

2. Zgoda obejmuje akceptację: 1) nieodpłatnego przeniesienia na Instytut własności pracy 

konkursowej 2) nieodpłatnego udzielenia Instytutowi wyłącznej licencji do nadesłanej 

pracy, obejmującego następujące pola eksploatacji: a) utrwalanie i/lub zwielokrotnianie 

jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie 

magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo, b) wprowadzanie do pamięci komputera oraz do 

sieci komputerowej i/lub multimedialnej, c) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby 

każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. 

udostępniania w Internecie), d) publicznego wystawiania i wyświetlania,  

e) dokonywania opracowań – wyłącznie w ramach realizowanych przez Instytut celów 

statutowych; 3) przetwarzania danych osobowych uczestnika konkursu. 

3. Każdy laureat konkursu, w związku z udziałem w konkursie, udostępnia następujące 

dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail. 

4. Dane osobowe udostępnione związku z udziałem w konkursie, przetwarzane będą przez 

Instytut lub podmioty działające na jego zlecenie (w oparciu o umowę o powierzeniu 

przetwarzania danych osobowych) w celu przeprowadzenia konkursu i w związku  

z wykonywaniem postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu 

komunikacji z uczestnikiem, ogłoszenia wyników konkursu oraz w celach 

archiwizacyjnych, a w przypadku uczestników, których prace zostały nagrodzone –  

w celu realizacji praw wynikających z udzielonych licencji, a także w celach promocji 

działalności Instytutu. 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku, gdy uczestnik 

odmówia podania danych własnych, odmówią zgody na przetwarzanie danych 

osobowych, praca konkursowa zostanie odrzucona.   

6. Administratorem danych osobowych jest Instytut Północny im. W. Kętrzyńskiego  

w Olsztynie. Instytut, jako administrator zapewnia, że udostępnione w związku  

z konkursem dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa. 



7. Osobom, które udostępniły swoje dane osobowe przysługuje prawo do żądania od 

Instytutu dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii, ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych i prawo do wycofania zgody na ich 

przetwarzanie, a także prawo do przenoszenia danych. 

8. Instytut oświadcza, że:a) dane osobowe udostępnione w związku z konkursem, nie będą 

przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowych, b) w trakcie 

przetwarzania danych osobowych nie będzie dochodzić, na podstawie przekazanych 

danych osobowych, do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub do profilowania 

osób, których dane dotyczą. 

9. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty świadczące na rzecz Instytutu usługi 

transportowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę oraz świadczące obsługę 

informatyczną. 

10. W przypadku uczestników, których prace zostaną nagrodzone także przez czas 

niezbędny do ich prezentacji w ramach promocji działalności Instytutu, w ramach 

realizacji praw wynikających z licencji udzielonej Instytutowi oraz w celach 

archiwizacyjnych. 

11. Osoba, która udostępniła swoje dane osobowe, ma prawo do wniesienia skargi do 

organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących 

narusza przepisy prawa. 

 
 
 
 
 
 
 

……………………………….                                                                …………………………………………… 
Miejscowość i data                                                                      Podpis osoby upoważnionej 


