
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU 
 

1. Dane uczestnika:   
a. Imię i nazwisko:  

……………………………………………………………………………………………………………………. 
b. Adres zamieszkania, adres e-mail lub numer telefonu (prosimy wpisać te dane 

kontaktowe, na które chcielibyście Państwo otrzymać informację o wynikach konkursu): 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne.   
3. Zezwalam / nie zezwalam* na wykorzystanie mojego imienia, nazwiska, wizerunku oraz 

informacji o miejscowości, w której mieszkam lub o uczelni, na której studiuję, roku 
studiów, jak również o wynikach Konkursu w odniesieniu do mojej pracy konkursowej w 
celu informowania (także w mediach) o moim udziale w Konkursie.   

4. Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem(am) się i akceptuję wszystkie warunki 
przewidziane w Regulaminie Konkursu.   

5. Przyjmuję do wiadomości następujące informacje od Organizatora:  
a. dane osobowe podane przez uczestnika konkursu będą przetwarzane przez Organizatora 

z siedzibą i adresem przy ul. Akademicka 2A 44-100 Gliwice; w celu skontaktowania się z 
Organizatorem, uczestnik może napisać na adres e-mail: promocja@polsl.pl  

b. dane osobowe podane przez uczestnika 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 www.75lat.polsl.pl i w mediach, 
a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami Ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych  

c. Organizator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego 
interesu, którym jest umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału i 
umożliwienie Organizatorowi jego przeprowadzenie, opublikowanie informacji o 
laureatach oraz archiwizację dokumentów, a w przypadku udzielenia zgody – na 
podstawie zgody Uczestnika   

d. osoby, których dane osobowe przetwarza Organizator, mają 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  

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia 
Organizatorowi zorganizowania Konkursu i powiadomienia laureatów o przyznaniu nagród 

7. Organizator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu w sposób opierający 
się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu  

  
   
____________________________         ___________________________________  
 MIEJSCOWOŚĆ, DATA            CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA/OPIEKUNA 

PRAWNEGO 
KONKURSU   
   
*niepotrzebne skreślić  
 


