Przetwarzanie danych osobowych uczestnika
konkursu „Elektronika – by żyło się łatwiej”
Oświadczenie
W celu rejestracji zgłoszenia do Konkursu „Elektronika – by żyło się łatwiej” poniżej podaję
następujące informacje:
Imię i nazwisko:..........................................................
Adres e-mail:……………………………………………………………
Wiek: ………........…....
Klasa: .......................
Podanie powyższych danych jest warunkiem dobrowolnym, lecz koniecznym w celu organizacji
Konkursu oraz rejestracji uczestnika w Konkursie.
Oświadczam, że powyżej przedstawione dane są prawdziwe i aktualne.

____________________________
MIEJSCOWOŚĆ, DATA

___________________________________
CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA
KONKURSU/OPIEKUNA PRAWNEGO
W PRZYPADKU OSÓB PONIŻEJ 16 ROKU ŻYCIA

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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),
informujemy, iż:
1. Administratorem danych osobowych uczestnika jest Politechnika Śląska. Uczestnik może
skontaktować się z administratorem w następujący sposób:



listownie na adres: ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice
przez e-mail: RR1@polsl.pl

W celu skontaktowania się z Organizatorem, można napisać na adres e-mail: konkurs_aei@polsl.pl
2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Politechnikę Śląską
oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, można kontaktować z inspektorem
ochrony danych listownie na adres: ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice lub przez e-mail: iod@polsl.pl.
3. Dane osobowe uczestnika, podane w tym formularzu lub później w trakcie trwania Konkursu, będą
przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, publikacji informacji o laureatach
Konkursu oraz ich prac na stronie internetowej i w mediach, przeprowadzenia rekrutacji na studia –
w przypadku laureatów, którzy zadeklarowali wolę studiowania na kierunku Elektronika i
Telekomunikacja na Wydziale AEiI, a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej
przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Przetwarzanie przez Organizatora wskazanych danych osobowych jest niezbędne do wykonania
zadania realizowanego w interesie publicznym, którym jest umożliwienie Organizatorowi
przeprowadzenia Konkursu i umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału,
opublikowanie informacji o laureatach, przeprowadzenie rekrutacji na studia – w przypadku
laureatów, którzy zadeklarowali wolę studiowania na kierunku Elektronika i Telekomunikacja na
Wydziale AEiI oraz archiwizacja dokumentów. Organizator może udostępnić dane osobowe
Partnerom Konkursu oraz instytucjom uprawnionym z mocy prawa (na przykład Ministerstwo Nauki i
Szkolnictwa Wyższego) .
4. Uczestnik ma prawo do:
 dostępu do swoich danych osobowych,
 żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
 żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały
zebrane lub po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, dane są
przetwarzane niezgodnie z prawem,
 żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby te kwestionują prawidłowość
danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu
danych, Organizator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzana, ale są
one potrzebne osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń, lub gdy osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu
stwierdzenia nadrzędnych interesów administratora nad podstawą takiego sprzeciwu;
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną
sytuacją osób, których dane są przetwarzane;
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Organizatorowi
zorganizowania Konkursu i powiadomienia laureatów o przyznaniu nagród, w przypadku laureatów,
którzy zadeklarowali wolę studiowania na kierunku Elektronika i Telekomunikacja na Wydziale AEiI –
przeprowadzenia rekrutacji na studia; W przypadku udzielenia zgody, uczestnik ma prawo do jej
wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie ww. zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można
wycofać pisząc e-mail na adres inspektora ochrony danych iod@polsl.pl.
6. Organizator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu w sposób opierający się
wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
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