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Załącznik nr 1 do Regulaminu 

OŚWIADCZENIA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA DOTYCZĄCE ZGODY NA UDZIAŁ W 

KONKURSIE ORAZ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

............................................................................................................................................................. 

                                               imię i nazwisko dziecka/podopiecznego 

 

Zgoda opiekuna prawnego na udział w konkursie plastycznym na znak graficzny oznaczenia roślin 

inwazyjnych „UWAGA! ZIELONA INWAZJA!” 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego w  konkursie plastycznym na znak graficzny 

oznaczenia roślin inwazyjnych „UWAGA! ZIELONA INWAZJA!” organizowanego przez Uniwersytet Śląski w 

Katowicach oraz współorganizowanego przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, a 

jednocześnie akceptuję zasady określone w Regulaminie Konkursu. 

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

Imię i nazwisko Uczestnika konkursu 

…...……………………………………………………………………………….  

…...……………………………………………………………………………….  

…...……………………………………………………………………………….  

Nazwa i adres Placówki    

…...……………………………………………………………………………….  

Podpis Rodzica/Opiekuna prawnego 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  

Po zapoznaniu się z klauzulą informacyjną RODO (patrz poniżej) dla uczestników konkursu plastycznego na 

znak graficzny oznaczenia roślin inwazyjnych „UWAGA! ZIELONA INWAZJA!” oświadczam, że: 

wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych mojego 

dziecka/podopiecznego* przez Administratora, tj. Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 

Katowice, zawartych w zgłoszeniu do konkursu plastycznego na znak graficzny oznaczenia roślin inwazyjnych 

„UWAGA! ZIELONA INWAZJA!”  dla potrzeb zorganizowania, przeprowadzenia oraz działań związanych z 

jego zakończeniem, w tym ogłoszeniem wyników oraz rozpowszechnienia prac, w celach informacyjnych i 

promocyjnych; 

 

 

……………………., data…………………..….roku                       ……………….………………………… 

(miejscowość)                                         (czytelny podpis) 

 

*niepotrzebne skreślić 
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Klauzula informacyjna RODO dla rodziców/opiekunów prawnych i uczestników konkursu 

plastycznego na znak graficzny oznaczenia roślin inwazyjnych „UWAGA! ZIELONA INWAZJA!” 

1. Administrator danych osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Śląski w Katowicach reprezentowany przez 

Rektora. Lokalnym Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dziekan Wydziału Nauk 

Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego, z którym można się skontaktować w następujący sposób: 

1. listownie na adres: Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski w Katowicach,  

ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec 

2. przez e-mail:  wnp@us.edu.pl  

2. Inspektor ochrony danych 

Może się Pani/Pan kontaktować z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, w 

następujący sposób: 

1. listownie na adres: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice 

2. przez e-mail: iod@us.edu.pl 

3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania 

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest w oparciu o art. 6 ust. 1 lit.  

a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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): 

Pani/Pana dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb zorganizowania, 

przeprowadzenia konkursu oraz działań związanych z jego zakończeniem, w tym publikowania listy laureatów 

na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w celach 

informacyjnych i promocyjnych; 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w konkursie.  

W  przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie ww. celu.  

4. Okres przechowywania danych osobowych 

Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny  dla przeprowadzenia konkursu i 

jego zakończenia oraz dla celów archiwalnych (3 lata od zakończenia konkursu).  W przypadku, gdy podstawę 

prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi wyrażona zgoda nie dłużej niż do czasu 

cofnięcia zgody na jej przetwarzanie. 

5. Odbiorcy danych 

Pani/Pana dane możemy przekazywać podmiotom zaangażowanym w organizację konkursu tj. 

Uniwersytetowi Rolniczemu im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. 

Pani/Pana dane osobowe  (imię, nazwisko, dane teleadresowe szkoły) celem opublikowania listy finalistów 

będziemy udostępniać na stronie internetowej projektu oraz w mediach społecznościowych Wydziału Nauk 

Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 

Pani/Pana dane osobowe możemy upubliczniać na stronie internetowej projektu 

https://iascareproject.us.edu.pl oraz w mediach społecznościowych Wydziału Nauk Przyrodniczych 

Uniwersytetu Śląskiego.     

 

mailto:wnp@us.edu.pl
https://iascareproject.us.edu.pl/
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Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione instytucjom przeprowadzającym kontrolę działań w 

projekcie. 

6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

1) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, w dowolnym momencie, które nie ma wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. 

Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres e-mailowy: ias-

careproject@us.edu.pl;  

2) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych; 

3) prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia 

niekompletnych danych osobowych; 

4) prawo do usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez 

Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; 

5) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; 

6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, ze względu na Pani/Pana 

szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie 

usprawiedliwionego interesu, w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego lub w celu realizacji zadania 

publicznego. UWAGA: w przypadku przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego można wnieść 

sprzeciw w dowolnym momencie bez względu na szczególną sytuację; 

7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych 

osobowych. 

8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie będą podlegać 

profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO. 
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