
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH  KONKURSU NA ESEJ DLA 
UCZNIÓW SZKÓŁ ŚREDNICH „Nie znam roli, którą gram. Wiem tylko, że jest moja, niewymienna.” – Wisława 

Szymborska   
Zgodnie z art. 13 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 – ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach informuje, że: 
1. Administrator danych  
Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu na esej jest Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w 
Siedlcach, reprezentowany przez Rektora, z siedzibą w Siedlcach (08-110) przy ul. Konarskiego 2; organizowanym przez 
Koło Naukowe Polonistów UPH w Siedlcach - e-mail: kolopolonistow@gmail.com 
2. Inspektor Ochrony Danych 
Administrator  wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się listownie (IOD, ul. Konarskiego 
2, 08-110, Siedlce) lub za pośrednictwem adresu e-mail: iod@uph.edu.pl. Z IOD można kontaktować się we wszystkich 
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.  
3. Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania  
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu: 
3.1. wytypowania do uczestnictwa w konkursie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO lub przekazania informacji o konkursie na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO;  
3.2. rejestracji uczestnictwa w konkursie w celu komunikowania się z uczestnikami w celu organizacji konkursu, udokumentowania jego 

przebiegu, publikowania informacji o laureatach (imię, nazwisko, miejsce w konkursie), na podstawie realizacji zadań publicznych (art. 
6 ust. 1 lit. e) RODO w związku z przepisami Ustawy  oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami ustawy Kodeks cywilny, 

3.3. dokumentacji konkursu poprzez przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunków uczestników konkursu na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. e) RODO w związku z przepisami Ustawy lub art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; 

3.4. publikowanie wyników konkursu w celu upowszechniania informacji o wynikach konkursu i jego laureatach, na postawie art. 6 ust. 
1 lit. e RODO i Ustawy 

3.5. informowania o kolejnych edycjach konkursu o podobnym charakterze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO i Ustawy, 
3.6. promocji konkursu poprzez przetwarzanie indywidualnych wizerunków uczestników konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) 

RODO. 
W przypadku, gdy podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Pani/Pana zgoda, przysługuje Pani/Panu prawo do 

jej wycofania w dowolnym momencie. 
4. Czas przetwarzania danych osobowych  
Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane w związku z udziałem w konkursie będą przetwarzane przez czas rejestracji 
uczestnictwa w konkursie oraz dokumentacji jego przebiegu oraz przez czas niezbędny do informowania o kolejnych edycjach konkursu. 
Jeżeli uczestnictwo w konkursie wiąże się z uzyskaniem nagrody finansowej lub rzeczowej, Pani/Pana dane osobowe będą 
przetwarzane przez okres przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej. Dane osobowe laureatów konkursu, związane z 
dokumentacją uzyskanych wyników, a także upowszechnianiem informacji o konkursie i jego laureatach będą przetwarzane do 
momentu pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez laureata sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych. 
Jeżeli Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody w celu promocyjnym, Pani/Pana dane osobowe będą 
przetwarzane do momentu jej wycofania. 
5. Obowiązek podania danych osobowych i konsekwencje niepodania danych  
Podanie danych osobowych niezbędnych do uczestnictwa w konkursie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, do jakich 
zostały zebrane. Niepodanie danych osobowych oznacza brak możliwości udziału w konkursie. 
Podanie danych osobowych niezbędnych w celu promocyjnym jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, do jakich zostały 
zebrane. Niepodanie danych związanych z realizacją celów promocyjnych oznacza brak możliwości ich przetwarzania w tym celu. 
6.  Odbiorcy danych  
Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez 
przepisy prawa. W przypadku korzystania przez Administratora z usług innych podmiotów, dane osobowe mogą być im ujawnione na 
podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, a podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności 
przetwarzanych danych. 
7. Prawa związane z przetwarzaniem  
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia (w przypadkach 
przewidzianych przepisami prawa). W przypadkach przetwarzania danych osobowych opartych na realizacji zadań publicznych, 
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 
8. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie 
dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza RODO. 
9. Prawo o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji 
Na podstawie Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym 
przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

 

Potwierdzam zapoznanie się z treścią powyższego obowiązku informacyjnego RODO.  
 

 
Jeśli będą wykonywane i publikowane fotografie, dodaje się: 
Ponadto informujemy, że w celu udokumentowania konkursu, będą wykonywane w jej trakcie fotografie, które 

zostaną opublikowane na stronach internetowych należących do Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w 
Siedlcach. 

 
 

mailto:iod@uph.edu.pl


Zgoda na udział w konkursie 
 

Oświadczenia osoby pełnoletniej: 
Niniejszym: 
 oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią, 
 zgłaszam chęć udziału w konkursie na esej dla uczniów szkół średnich „Nie znam roli, którą gram. 
Wiem tylko, że jest moja, niewymienna.” – Wisława Szymborska” oraz oświadczam, że zapoznałem 
się z Regulaminem konkursu i akceptuję go oraz potwierdzam, że spełniam warunki uprawniające do 
udziału w konkursie, 
 
Oświadczenia opiekuna prawnego: 
  oświadczam, że jestem opiekunem prawnym osoby niepełnoletniej i zgłaszam udział tej osoby w 
konkursie na esej dla uczniów szkół średnich „Nie znam roli, którą gram. Wiem tylko, że jest moja, 
niewymienna.” – Wisława Szymborska”  oraz oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem 
konkursu i akceptuję go oraz potwierdzam, że osoba zgłaszana spełnia warunki uprawniające do 
udziału w konkursie, 

 
……………………………………podpis i data 

 
 


