Załącznik Nr 1
do Regulaminu Konkursu

KARTA ZGŁOSZENIOWA
do Konkursu na logo Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR

Ja, niżej podpisany/a ..................................................................................................................................
zam. ...............................................................................................................................................................
legitymująca/y się dowodem osobistym nr .............................................................................................
wydanym przez ............................................................................................................................................
adres do korespondencji ............................................................................................................................
numer telefonu …………...........................................................................................................................
e –mail …………………............................................................................................................................

Oświadczam, że:
- jako zgłaszający pracę konkursową do udziału w Konkursie jestem jej wyłącznym autorem
i przysługuje mi pełnia praw autorskich do pracy konkursowej;
- zgłoszona na Konkurs praca nie została nagrodzona w żadnych innych konkursach, nie narusza
praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa;
- zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego postanowienia.
Wyrażam zgodę na:
- przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Organizatora Konkursu dla
celów związanych z realizacją Konkursu oraz na ich opublikowanie na stronach internetowych
Organizatora;
- na nieograniczone czasowo udostępnienie mojego wizerunku, w postaci zdjęcia,
w celu umieszczenia go na stronie internetowej www.ucmw.urk.edu.pl, na platformie Facebook
Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR w Krakowie, platformie Facebook
Samorządu Studentów UCMW UJ-UR oraz platformie Instagram samorzadstudentow_ucmw.

................................................................
(data i czytelny podpis Uczestnika)
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KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art 13 ust 1 i 2 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 (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, dalej: RODO), niniejszym informujemy,
iż:
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Uniwersytet Rolniczy im. Hugona
Kołłątaja w Krakowie, Al. Adama Mickiewicza 21, 31-120 Kraków;
2) Uniwersytet Rolniczy powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym należy kontaktować się
za pomocą adresu e-mail: iod@urk.edu.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji przez Uniwersytet Rolniczy
konkursu na logo UCMW UJ-UR;
4) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz jest warunkiem
uczestnictwa w konkursie, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak
możliwości udziału w konkursie;
5) posiada Pani/Pan prawo do:
a) dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania
– w przypadkach i na warunkach określonych w RODO;
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom;
7) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia konkursu;
8) posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe
przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO;
9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie
profilowania;
10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
Potwierdzam, że zapoznałem(am) się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje.

................................................................
(data i czytelny podpis Uczestnika)
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