
 
ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA KONKURSU „Ekonomia z ludzką twarzą” 

Imię i nazwisko: 

 

Adres zamieszkania: 

 

 

 

Adres e-mail:  

 

Telefon: 

 

Numer PESEL: 

 

Data urodzenia: 

 

Nazwa szkoły: 

 

Adres szkoły: 

 

 

 
Numer konta bankowego, na które ma być przelana nagroda (w przypadku jej otrzymania): 

 

Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne. 

Zezwalam  /  nie  zezwalam1 na wykorzystanie mojego imienia, nazwiska, wizerunku oraz informacji  

o miejscowości, w której mieszkam lub o szkole, w której się uczę, jak również o wynikach Konkursu  

w odniesieniu do mojej pracy konkursowej w celu informowania (także w mediach) o moim udziale  

w Konkursie.   

…………………………………………………………………………………………………….. 

Miejsce i data, podpis uczestnika (i rodziców/opiekunów prawnych) 

                                                
1 Niepotrzebne skreślić 



 

OŚWIADCZENIE AUTORA PRACY KONKURSOWEJ PRZYGOTOWANEJ W RAMACH 

KONKURSU „Ekonomia z ludzką twarzą” 

 

 

1. Oświadczam, że moja praca konkursowa jest wynikiem mojej samodzielnej pracy oraz 

udzielam Organizatorowi nieodpłatnej niewyłącznej licencji na korzystanie z tego utworu 

przez czas nieokreślony na terytorium całego świata na następujących polach eksploatacji: 

(a) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką 

drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

(b)  publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie; 

(c)  publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 

w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

(d) publiczne udostępnianie utworu w celu informowania i promowania Konkursu i jego 

wyników. 

2. Oświadczam, iż przysługują mi pełne prawa, w tym autorskie prawa osobiste i majątkowe 

do utworu, a w szczególności, że utwór ten jako całość ani jego fragmenty nie naruszają praw 

osób trzecich. 

3. W czasie trwania konkursu (tj. do dnia uroczystości wręczenia nagród) zobowiązuję się nie 

udzielać licencji na korzystanie z mojej pracy konkursowej innym osobom ani nie przenosić 

praw do tego utworu na osoby trzecie. Zobowiązuję się także poinformować Organizatora  

o każdej zmianie dotyczącej moich praw do pracy konkursowej oraz moich danych. 

4. Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem/-am się z Regulaminem Konkursu i akceptuję 

wszystkie warunki w nim przewidziane. 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………….. 

Miejsce i data, podpis uczestnika (i rodziców/opiekunów prawnych) 

 

 

 

 



Klauzula informacyjna związana z przetwarzaniem danych osobowych  
uczestników konkursu pt. „Ekonomia z ludzką twarzą“ 

 

 

1. Podanie danych osobowych przez uczestników konkursu pt. „Ekonomia z ludzką 

twarzą“ (dalej Konkurs) jest warunkiem koniecznym wzięcia udziału w konkursie. 

2. Przekazanie danych osobowych ma charakter dobrowolny – osoba, której dane 

dotyczą nie jest zobowiązana do ich podania, jednak ich niepodanie uniemożliwia jej 

wzięcie udziału w Konkursie. 

 

3. Administratorem danych osobowych jest: 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,  

Al. Niepodległości 10 

61-875 Poznań 

tel. +48 61 856 90 00 

NIP: 777-00-05-497 

REGON 00000-1525 

 

4. Inspektor ochrony danych: 

Rolę Inspektora ochrony danych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu pełni  

dr hab. inż. JACEK ŁUCZAK, prof. nadzw. UEP 

Dane kontaktowe: 

rodo@ue.poznan.pl 

 

pokój 1715, Collegium Altum 

tel. +48 602 394 161 

 

5. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: 

Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie dobrowolnej zgody w celu 

organizacji, informowania o przebiegu oraz promocji (w tym informowania  

o wynikach) Konkursu. 

 

6. Okres przechowywania i kategorie odbiorców danych osobowych: 

Dane osobowe przechowywane będą w okresie do 31.12.2019. 

 

Dane przetwarzane będą przez pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego lub przez 

osoby współpracujące z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu na podstawie 

umów cywilnoprawnych – na podstawie udzielonych przez Administratora danych 

upoważnień do przetwarzania danych osobowych. 

 

 

 



Dane przetwarzane będą przez podmioty zewnętrzne, świadczące na rzecz 

Administratora danych usługi serwisowania systemów informatycznych – na 

podstawie udzielonych przez Administratora danych upoważnień do przetwarzania 

danych osobowych. 

 

7. Dostęp do danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz usunięcia. Cofnięcie 

zgody na przetwarzanie danych: 

 

Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądać od Administratora danych dostępu do 

swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania – w granicach prawem dozwolonych.  

Osoba, której dane dotyczą ma także prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania 

danych osobowych, cofnąć zgodę na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem.  

Osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie 

używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe go 

dotyczące, które dostarczył Administratorowi danych, oraz ma prawo przesłać te dane 

osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora danych. 

 

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie: 

W odniesieniu do danych osobowych osoby, której dane dotyczą nie będzie 

następować zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie. 

 

9. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: 

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego,  

w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca 

pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że 

przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza postanowienia 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

 

 

 

 

 

 

 



 

                         Poznań, dnia ………………………. 

 

OŚWIADCZENIE uczestnika konkursu 

pt. „Ekonomia z ludzką twarzą“ 

 

 

Oświadczam niniejszym, że: 

1) wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów 

uczestnictwa w konkursie pt. „Ekonomia z ludzką twarzą“ (dalej Konkurs), zgodnie z 

przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); 

2) pozyskałem od organizatora Konkursu pełne dane co do jego tożsamości jako 

administratora danych osobowych oraz co do danych kontaktowych Administratora 

danych oraz jego przedstawiciela; 

3) zostałem poinformowany przez administratora danych o celu i podstawie prawnej 

przetwarzania moich danych osobowych; 

4) zostały mi przekazane przez administratora danych dane kontaktowe do inspektora 

ochrony danych osobowych; 

5) zostałem poinformowany o kategoriach odbiorców moich danych osobowych; 

6) zostałem poinformowany o okresie, w jakim moje dane osobowe będą 

przechowywane; 

7) zostałem poinformowany o prawie do żądania od Administratora danych dostępu do 

moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do 

przenoszenia danych; 

8) zostałem poinformowany o prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych 

osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  

9) zostałem poinformowany o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;  

Imię i nazwisko:  



10) poinformowano mnie, że podanie moich danych osobowych jest warunkiem 

uczestnictwa w Konkursie oraz że nie jestem zobowiązany do ich podania, ale ich 

niepodanie uniemożliwia mi uczestnictwo w Konkursie;  

11) zostałem poinformowany czy w odniesieniu do moich danych osobowych następować 

będzie zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie oraz – o ile 

dotyczy – o zasadach podejmowania takich czynności, a także o znaczeniu  

i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla mnie. 

 

 

       …………………………………. 

                    Podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         Poznań, dnia ………………………. 

 

OŚWIADCZENIE rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu 

pt. „Ekonomia z ludzką twarzą“2 

 

 

Ja, niżej podpisany/-a, niniejszym wyrażam zgodę na udział mojego syna /mojej córki3 

……………………………………………………........................ w konkursie pt. „Ekonomia z ludzką twarzą“ 

organizowanym przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.  

 

Oświadczam niniejszym, że: 

1) wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka dla 

celów uczestnictwa w konkursie pt. „Ekonomia z ludzką twarzą“ (dalej Konkurs), zgodnie 

z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); 

2) pozyskałem od organizatora Konkursu pełne dane co do jego tożsamości jako 

administratora danych osobowych oraz co do danych kontaktowych Administratora 

danych oraz jego przedstawiciela; 

3) zostałem poinformowany przez administratora danych o celu i podstawie prawnej 

przetwarzania  danych osobowych mojego dziecka; 

4) zostały mi przekazane przez administratora danych dane kontaktowe do inspektora 

ochrony danych osobowych; 

5) zostałem poinformowany o kategoriach odbiorców  danych osobowych mojego dziecka; 

6) zostałem poinformowany o okresie, w jakim dane osobowe mojego dziecka będą 

przechowywane; 

                                                
2 Wypełnia rodzic/opiekun prawny dziecka, które nie ukończyło 18 lat 

3 Niepotrzebne skreślić 

Imię i nazwisko  rodzica/opiekuna 

prawnego uczestnika konkursu: 

 



7) zostałem poinformowany o prawie do żądania od Administratora danych dostępu do 

danych osobowych mojego dziecka, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także 

o prawie do przenoszenia danych; 

8) zostałem poinformowany o prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 

osobowych mojego dziecka w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  

9) zostałem poinformowany o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;  

10) poinformowano mnie, że podanie danych osobowych mojego dziecka jest warunkiem 

uczestnictwa w Konkursie oraz że nie jestem zobowiązany do ich podania, ale ich 

niepodanie uniemożliwia dziecku uczestnictwo w Konkursie;  

11) zostałem poinformowany czy w odniesieniu do danych osobowych mojego dziecka 

następować będzie zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie oraz – 

o ile dotyczy – o zasadach podejmowania takich czynności, a także o znaczeniu  

i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla mnie oraz dla mojego 

dziecka. 

 

 

       …………………………………. 

                    Podpis 

 

 


