Formularz zgłoszeniowy
do Konkursu Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego na najlepszą pracę dyplomową z zakresu krajoznawstwa im. Krzysztofa R. Mazurskiego

Autor pracy (Uczestnik)
imię i nazwisko		………………………………………………………….
adres do korespondencji	………………………………………………………….
telefon				………………………………………………………….
e-mail: 			………………………………………………………….
Informacje o pracy
kategoria			licencjacka/inżynierska		magisterska
tytuł				………………………………………………………….
promotor			………………………………………………………….
jednostka			………………………………………………………….
data obrony			………………………………………………………….

1. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminu Konkursu Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego na najlepszą pracę dyplomową z zakresu krajoznawstwa im. Krzysztofa R. Mazurskiego i akceptuję wszelkie jego postanowienia.
2. Oświadczam, iż jestem jedynym i wyłącznym autorem pracy zgłoszonej do ww. Konkursu, a utwór ten nie narusza praw osób trzecich, w szczególności ich majątkowych i osobistych praw autorskich, ani innych przepisów prawa. Jestem świadoma/y, że w przypadku zgłoszenia roszczeń osób trzecich do mojej pracy, jak i naruszania obowiązujących przepisów prawa, praca zostanie wykluczona z Konkursu.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w celach i zakresie związanych z moim udziałem w Konkursie, jego przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem zgodnie z regulaminem Konkursu.


.................................................				.................................................
miejscowość, data						   czytelny podpis Uczestnika
 W związku z obowiązywaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz 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), organizator Konkursu informuje, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konkursu.
	Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, w którego imieniu działa Zarząd Główny, z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 11, wpisane do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000100817. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną: iod@pttk.pl.
	Dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z udziałem w Konkursie na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
	Odbiorcą danych osobowych będą pracownicy i członkowie Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia, w ramach działalności statutowej PTTK, jak również podmioty uprawnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące na podstawie umowy powierzenia danych w celu realizacji zadań statutowych.
	Wizerunek przetwarzany będzie w celach związanych z promocją Konkursu, w szczególności może być umieszczony w prasie drukowanej bądź na stronach internetowych organizatora lub instytucji współpracujących.
	Dane osobowe uczestnika konkursu będą umieszczone na liście uczestników, w komunikatach końcowych oraz opublikowane w informacjach prasowych.

Dane osobowe oraz wizerunek uczestnika konkursu przetwarzane będą do czasu cofnięcia zgody.
Dane osobowe uczestnika Konkursu nie będą przekazywane do państw trzecich (spoza obszaru UE).
	Dane osobowe uczestnika Konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
Dane osobowe uczestnika Konkursu będą przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania.
	Każdy uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
	Uczestnik konkursu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestnika konkursu narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
	Administrator dokłada starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


.................................................				.................................................
miejscowość, data						   czytelny podpis Uczestnika

