Regulamin międzynarodowego konkursu fotograficznego
dla dzieci i młodzieży
pn. „ECO z EURECĄ”.
1. Organizatorem konkursu jest Politechnika Śląska w Gliwicach.
Konkurs jest organizowany w ramach Projektu ERASMUS + EURECA–PRO.
Osoba odpowiedzialna: dr Anna Waligóra, Instytut Badań nad Edukacją i
Komunikacją Politechniki Śląskiej.
2. Celem
konkursu
jest
promocja
założeń
projektu
EURECA-PRO
z akcentem na działania ukierunkowane na szeroko rozumiane kształtowanie i
wzmacnianie postaw proekologicznych dzieci i młodzieży w najbliższym
środowisku lokalnym, domowym i szkolnym.
3. Temat konkursu brzmi „ECO z EURECĄ”.
Tematyka prac powinna być zorientowana na szeroko rozumiane dostrzeganie
proekologicznych rozwiązań, przykładów oraz postaw w najbliższym otoczeniu:
szkolnym, domowym, lokalnym. Uczestników konkursu chcemy zachęcić do
codziennego dostrzegania i odnajdywania ekologicznych rozwiązań oraz
zastosowań związanych z ochroną środowiska, przyrody, natury w najbliższym
sobie otoczeniu. Fotografie powinny w twórczy sposób przedstawiać różne
rozwiązania o charakterze ekologicznym, które dostrzec można w domu, w szkole,
w mieście, w najbliższym otoczeniu.
Dokumentacja pracy to wypełniona przez uczestnika / rodzica / opiekuna prawnego
karta zgłoszenia (załącznik 1.), a także podpisane OŚWIADCZENIE – pełnoletniego
uczestnika konkursu (załącznik 2.) lub opiekuna prawnego niepełnoletniego
uczestnika konkursu (załącznik 3.)
4. W
konkursie
mogą
wziąć
udział
uczniowie
szkół
podstawowych
i ponadpodstawowych. W przypadku uczniów niepełnoletnich wymagana jest zgoda
i podpis rodziców albo opiekunów prawnych na karcie zgłoszenia.
5. Uczestnik konkursu może przedstawić dowolną liczbę fotografii ciekawego,
ekologicznego rozwiązania lub zastosowania dostrzeżonego w najbliższym
otoczeniu: w domu, w szkole, w środowisku lokalnym.

Wymagany format zdjęć: plik JPG, o wielkości nieprzekraczającej 10 MB, dłuższy
bok zdjęcia: nie mniej niż 2400 px.
6. Fotografie ze skanem podpisanej karty zgłoszenia oraz podpisanym odpowiednim
oświadczeniem należy przesłać na adres:
Eureca-Pro@polsl.pl
7. Pracę konkursową wraz z kartą zgłoszeniową i oświadczeniem należy przesłać pocztą
elektroniczną do 15 listopada 2021 roku.
8. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu oraz
przeniesienie praw autorskich w całości na rzecz Politechniki Śląskiej.
9. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Politechnika Śląska.
10. Wszystkie prace będą traktowane z największą starannością, jednak organizatorzy
nie biorą odpowiedzialności za niezachowanie warunków regulaminu.
11. Do oceny złożonych prac zostanie powołane profesjonalne jury. Ze względu na
różnice wieku uczestników konkursu, ocena prac będzie odbywać się w trzech
kategoriach wiekowych:
Ø uczniowie klas I-III,
Ø uczniowie klas IV-VIII,
Ø uczniowie szkół ponadpodstawowych.
W każdej z powyższych kategorii najlepsi zostaną uhonorowani dyplomami i
atrakcyjnymi nagrodami, przewidziane są także wyróżnienia w każdej kategorii
wiekowej.
Konkurs będzie prowadzony jednocześnie w uczelniach partnerskich EURECA-PRO
– w Polsce, w Niemczech, Austrii, Grecji, Rumunii i Hiszpanii. Z wyróżnionych w
poszczególnych krajach prac zostanie wyłonione Grand Prix konkursu.
12. Rozstrzygnięcie konkursu i ocena prac nastąpi w dniach od 1 do 4 grudnia 2021 roku,
a wyniki i rozdanie nagród zwycięzcom konkursu nastąpi 6 grudnia 2021 roku. Po
zakończeniu konkursu odbędzie się wystawa prac konkursowych w budynku
Politechniki Śląskiej. Prace zostaną wyeksponowane w przestrzeni Centrum
Popularyzacji Nauki, a relacja z wystawy zostanie szeroko upowszechniona w
mediach.
13. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w regulaminie, zostaną
zdyskwalifikowane.
14. Decyzje jury są ostateczne.
15. Prace nie podlegają zwrotowi, a wszelkie koszty związane z udziałem
w konkursie ponosi uczestnik.
16. Prace bez załączonego oświadczenia o posiadaniu praw autorskich zostaną
zdyskwalifikowane.
17. We wszystkich sprawach nieuregulowanych regulaminem decyduje jury i ostateczna
interpretacja Regulaminu należy do jury.

Załącznik 1.

Karta zgłoszenia
(wypełnia pełnoletni uczeń lub rodzic/opiekun prawny)
KONKURS FOTOGRAFICZNY „ECO z EURECĄ”

Imię

Nazwisko

Szkoła

Adres, ulica, nr domu /
mieszkania, kod
pocztowy,
miejscowość

Numer telefonu

Adres email

Liczba nadesłanych
fotografii

Oświadczenie:
1. Oświadczam, że jestem/ moje dziecko/ podopieczny, jest autorem zdjęć/ zdjęcia, które zgłasza się do udziału
w Konkursie. Jednocześnie oświadczam, że ewentualne prawa osób które znalazły się na zdjęciach zostały wyjaśnione
i osoby te wyrażają zgodę na wystawienie i publikowanie zdjęć je przedstawiających również do celów reklamowych Konkursu. Przyjmuję także
na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, których przedmiotem byłyby nadesłane przeze zdjęcia, a które osoby trzecie mogłyby kierować
przeciwko Organizatorowi Konkursu.
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego oraz Rady UE 2016/679 z dnia 26.04.2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych osobowych – RODO) oświadczam, że akceptuję Regulamin Konkursu Fotograficznego „ECO z EURECĄ”, z którym się zapoznałam/em.
Wyrażam jednocześnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/ danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego przez Organizatora
Konkursu do celów organizacyjnych, wystawowych oraz promocyjnych. Wyrażam również zgodę na publikacje zdjęć z przebiegu imprezy w mediach
oraz na publikacje danych osobowych jeśli znajdę/ dziecko znajdzie się na liście osób wyróżnionych bądź nagrodzonych.

…………………………………………………………………………..
data i podpis autora / rodziców/ opiekunów prawnych

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKA KONKURSU
„ECO z EURECĄ”
organizowanego przez Centrum Zarządzania Projektami Politechniki Śląskiej, zwane dalej
„Organizatorem”
1.Przyjmuję do wiadomości następujące informacje od Organizatora:
a) Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu jest Politechnika Śląska,
ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice; RR1@polsl.pl; w celu skontaktowania się z Organizatorem
konkursu, uczestnik może napisać na adres e-mail: Eureca-Pro@polsl.pl
Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się drogą elektroniczną pisząc na adres
IOD@polsl.pl.
b) Dane osobowe podane przez uczestnika w tym formularzu lub później w trakcie trwania
Konkursu, przetwarzane są w związku z uczestnictwem w konkursie, w celu organizacji
i przeprowadzenia Konkursu, udokumentowania jego przebiegu, komunikowania się
z uczestnikami i informowania o wynikach, w tym publikacji informacji o laureatach Konkursu
oraz ich prac na stronie www.eurecapro.eu i w mediach, wręczenia nagród, a także w celach
archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami. Podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. Pana/Pani zgoda a także art.6 ust. 1 lit. e RODO
tj. realizacja zadań publicznych związanych z misją Uczelni oraz w przypadku otrzymania
nagrody również art. 6 ust. 1 lit. c (przepisy prawa podatkowego). Może Pani/Pan wycofać zgodę
w dowolnym momencie pisząc maila na adres Eureca-Pro@polsl.pl – co nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.
c) 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;
§ wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
d) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Organizatorowi
zorganizowania Konkursu i powiadomienia laureatów o przyznaniu nagród.

e) Podane przez Uczestnika dane osobowe przetwarzane w związku z udziałem w Konkursie będą
przetwarzane przez okres przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej. W przypadku
wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o konkursach i wydarzeniach o profilu naukowym
lub popularyzujących naukę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.
f) Podane przez Uczestnika dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem
podmiotów upoważnionych przez przepisy prawa. Dane osobowe mogą być powierzone do
przetwarzania podmiotom zewnętrznym w ramach realizowanych przez nie usług na podstawie
umów o powierzenie danych osobowych, a podmioty te są zobowiązane do zachowania poufności
przetwarzanych danych. Dane osobowe mogą zostać również udostępnione pozostałym
współorganizatorom lub sponsorom konkursu wydarzenia.
g) Organizator zamierza przekazywać dane osobowe do państw trzecich i organizacji
międzynarodowych: MUL Austria (Koordynator Projektu EURECA – PRO).
h) Organizator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu w sposób opierający się
wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
2. Ponadto informujemy, że w celu udokumentowania konkursu, mogą być wykonywane w jego trakcie
fotografie i filmy, które mogą być opublikowane na stronach internetowych i w wydawnictwach
należących do Politechniki Śląskiej.
3. W przypadku gdy wydarzenie organizowane będzie przy użyciu platformy internetowej
umożliwiającej rejestracje dźwięku i obrazu, a nie wyraża Pani/Pan zgody na wykorzystywanie i
rozpowszechnianie swojego wizerunku w celach informacyjnych oraz promocyjnych Politechniki
Śląskiej, prosimy o nie włączanie kamery w trakcie trwania wydarzenia.

Załącznik 2.

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU
„ECO z EURECĄ”
organizowanego przez Centrum Zarządzania Projektami Politechniki Śląskiej, zwane dalej
„Organizatorem”
(dla Uczestników pełnoletnich)
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. Zgodnie z Rozporządzeniem 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, zwane dalej „RODO”):
- wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody** na przetwarzanie przez Politechnikę Śląską moich
danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym Konkursu lub w czasie trwania
konkursu w celu rejestracji uczestnictwa w Konkursie, komunikowania się z Uczestnikami w
celach organizacyjnych, udokumentowania przebiegu wydarzenia i przyznania nagród.
- wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody** na wykorzystanie mojego: imienia i nazwiska, oraz
informacji o miejscowości, w której mieszkam lub o szkole, w której się uczę jak również
informacji o wynikach Konkursu w odniesieniu do mojej pracy konkursowej w celu
informowania (także w mediach) o moim udziale w Konkursie.
- wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody** na przetwarzanie przez Politechnikę Śląską moich
danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu e-mail, w celu otrzymywania informacji
o konkursach, wydarzeniach o profilu naukowym lub popularyzujących naukę
organizowanych przez Politechnikę Śląską.
4. Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem(am) się i akceptuję wszystkie warunki

przewidziane w Regulaminie Konkursu.
5. Przyjmuję do wiadomości następujące informacje od Organizatora:
a) Administratorem danych osobowych Uczestnika konkursu jest Politechnika Śląska,
ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice; RR1@polsl.pl; w celu skontaktowania się z Organizatorem
konkursu, Uczestnik może napisać na adres e-mail: Eureca-Pro@polsl.pl

Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się drogą elektroniczną pisząc na adres
IOD@polsl.pl.
b) Dane osobowe podane przez Uczestnika w tym formularzu lub później w trakcie trwania
Konkursu, przetwarzane są w związku z uczestnictwem konkursie, w celu organizacji
i przeprowadzenia Konkursu, udokumentowania jego przebiegu, komunikowania się
z Uczestnikami i informowania o wynikach, w tym publikacji informacji o laureatach Konkursu
oraz ich prac na stronie www.eurecapro.eu i w mediach, wręczenia nagród, a także w celach
archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami. Podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. Pana/Pani zgoda a także art.6 ust. 1 lit. e RODO
tj. realizacja zadań publicznych związanych z misją Uczelni oraz w przypadku otrzymania
nagrody również art. 6 ust. 1 lit. c (przepisy prawa podatkowego). Może Pani/Pan wycofać zgodę
w dowolnym momencie pisząc maila na adres Eureca-Pro@polsl.pl – co nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.
c) 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;
– wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
d) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia
Organizatorowi zorganizowania Konkursu i powiadomienia laureatów o przyznaniu
nagród.
e) Podane przez Uczestnika dane osobowe przetwarzane w związku z udziałem w Konkursie
będą przetwarzane przez okres przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej. W
przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o konkursach i wydarzeniach o
profilu naukowym lub popularyzujących naukę, dane osobowe będą przetwarzane do
momentu wycofania zgody.
f) Podane przez Uczestnika dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za
wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez przepisy prawa. Dane osobowe mogą być
powierzone do przetwarzania podmiotom zewnętrznym w ramach realizowanych przez
nie usług na podstawie umów o powierzenie danych osobowych, a podmioty te są
zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych danych. Dane osobowe mogą
zostać również udostępnione pozostałym współorganizatorom lub sponsorom konkursu
wydarzenia.
g) Organizator zamierza przekazywać dane osobowe do państw trzecich i organizacji
międzynarodowych: MUL Austria (Koordynator Projektu EURECA – PRO).
–
–
–

h) Organizator nie przetwarza danych osobowych Uczestników konkursu w sposób
opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
6. Ponadto informujemy, że w celu udokumentowania konkursu, mogą być wykonywane w jego

trakcie fotografie i filmy, które mogą być opublikowane na stronach internetowych
i w wydawnictwach należących do Politechniki Śląskiej.
7. W przypadku gdy wydarzenie organizowane będzie przy użyciu platformy internetowej
umożliwiającej rejestracje dźwięku i obrazu, a nie wyraża Pani/Pan zgody na
wykorzystywanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku w celach informacyjnych oraz
promocyjnych Politechniki Śląskiej, prosimy o nie włączanie kamery w trakcie trwania
wydarzenia.
____________________________
MIEJSCOWOŚĆ, DATA

___________________________________
PODPIS

**Niepotrzebne skreśla Uczestnik konkursu składający oświadczenie.

Załącznik 3.

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA KONKURSU
„ECO z EURECĄ”
organizowanego przez Centrum Zarządzania Projektami
Politechniki Śląskiej, zwane dalej „Organizatorem”
(dla uczestników niepełnoletnich)
1. Dane osobowe:
a. Imię i nazwisko uczestnika konkursu:
…………………………………………………………………………………………………………
b. Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego uczestnika:
…………………………………………………………………………………………………………………….
c. 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. Zgodnie z Rozporządzeniem 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, zwane dalej „RODO”):
- wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody** na przetwarzanie przez Politechnikę Śląską danych
osobowych moich oraz mojego dziecka/podopiecznego podanych w formularzu rejestracyjnym
Konkursu lub w czasie trwania konkursu w celu rejestracji uczestnictwa w Konkursie,
komunikowania się z uczestnikami w celach organizacyjnych, udokumentowania przebiegu
wydarzenia i przyznania nagród.
- wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody** na wykorzystanie danych osobowych mojego
dziecka/podopiecznego: imienia i nazwiska, oraz informacji o miejscowości, w której mieszka
lub o szkole, w której się uczy jak również informacji o wynikach Konkursu w odniesieniu do
jego pracy konkursowej w celu informowania (także w mediach) o jego udziale w Konkursie.
- wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody** na przetwarzanie przez Politechnikę Śląską danych
osobowych moich oraz mojego dziecka/podopiecznego : imienia i nazwiska, adresu e-mail, w
celu otrzymywania informacji o konkursach, wydarzeniach o profilu naukowym lub
popularyzujących naukę organizowanych przez Politechnikę Śląską.
4. Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem(am) się i akceptuję wszystkie warunki

przewidziane w Regulaminie Konkursu.
5. Przyjmuję do wiadomości następujące informacje od Organizatora:

a) Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu jest Politechnika Śląska,
ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice; RR1@polsl.pl; w celu skontaktowania się z Organizatorem
konkursu, uczestnik może napisać na adres e-mail: Eureca-Pro@polsl.pl
Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się drogą elektroniczną pisząc na adres
IOD@polsl.pl.
b) Dane osobowe podane przez uczestnika w tym formularzu lub później w trakcie trwania
Konkursu, przetwarzane są w związku z uczestnictwem konkursie, w celu organizacji
i przeprowadzenia Konkursu, udokumentowania jego przebiegu, komunikowania się
z uczestnikami i informowania o wynikach, w tym publikacji informacji o laureatach Konkursu
oraz ich prac na stronie www.eurecapro.eu i w mediach, wypłaty nagród, a także w celach
archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami. Podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. Pana/Pani zgoda a także art.6 ust. 1 lit. e RODO
tj. realizacja zadań publicznych związanych z misją Uczelni oraz w przypadku otrzymania
nagrody również art. 6 ust. 1 lit. c (przepisy prawa podatkowego). Może Pani/Pan wycofać zgodę
w dowolnym momencie pisząc maila na adres Eureca-Pro@polsl.pl – co nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.
c) 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;
§ wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
d) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Organizatorowi
zorganizowania Konkursu i powiadomienia laureatów o przyznaniu nagród.
e) Podane przez Uczestnika dane osobowe przetwarzane w związku z udziałem w Konkursie będą
przetwarzane przez okres przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej. W przypadku
wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o konkursach i wydarzeniach o profilu naukowym
lub popularyzujących naukę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.
f) Podane przez Uczestnika dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem
podmiotów upoważnionych przez przepisy prawa. Dane osobowe mogą być powierzone do
przetwarzania podmiotom zewnętrznym w ramach realizowanych przez nie usług na podstawie
umów o powierzenie danych osobowych, a podmioty te są zobowiązane do zachowania poufności
przetwarzanych danych. Dane osobowe mogą zostać również udostępnione pozostałym
współorganizatorom lub sponsorom konkursu wydarzenia.
g) Organizator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich i organizacji
międzynarodowych: MUL Austria (Koordynator Projektu EURECA – PRO).
h) Organizator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu w sposób opierający się
wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

6. Ponadto informujemy, że w celu udokumentowania konkursu, mogą być wykonywane w jego trakcie
fotografie i filmy, które mogą być opublikowane na stronach internetowych i w wydawnictwach
należących do Politechniki Śląskiej.
7. W przypadku gdy wydarzenie organizowane będzie przy użyciu platformy internetowej
umożliwiającej rejestracje dźwięku i obrazu, a nie wyraża Pani/Pan zgody na wykorzystywanie i
rozpowszechnianie wizerunku swojego dziecka/podopiecznego w celach informacyjnych oraz
promocyjnych Politechniki Śląskiej, prosimy o nie włączanie kamery w trakcie trwania wydarzenia.

____________________________
MIEJSCOWOŚĆ, DATA

___________________________________
PODPIS

**Niepotrzebne skreśla opiekun prawny uczestnika konkursu składający oświadczenie.

