
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH  
KONKURSU wymowy angielskiej dla szkół ponadpodstawowych  

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. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu Wymowy Angielskiej dla Szkół Ponadpodstawowych  
jest Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, reprezentowany przez Rektora, z siedzibą przy ul. St. 
Konarskiego 2, 08-110 Siedlce. 

2. Prawidłowośd przetwarzania danych osobowych nadzoruje Inspektor Ochrony Danych z którym można 
skontaktowad się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@uph.edu.pl. 

3. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia 
Zwycięzców, ogłoszenia wyników oraz realizacji i wydania upominków rzeczowych oraz pamiątkowych 
dyplomów.   

4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu jest art. 6 ust. 1 pkt. a, ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO (Dz.U. UE L119 z 4.05.2016 r.)  

5. Dane osobowe uczestników konkursu będą przechowywane przez okres realizacji konkursu oraz okres niezbędny 
do prawidłowego zrealizowania i rozliczenia  ww. celów.  

6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami 
prawa.  

7. Uczestnik konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia 
ich przetwarzania.  

8. Podanie danych osobowych przez Uczestników konkursu jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania 
nie będą Paostwo mogli uczestniczyd w konkursie i wydaniu upominków i dyplomów.  

9. Uczestnicy konkursu mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają 
Paostwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do paostwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
11. Paostwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

Oświadczenie -  wyrażenie zgody 

Zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na udział dziecka w organizowanym przez Uniwersytet 
Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach – Zakład Języka Angielskiego i Translatoryki Instytutu Polonistyki i 
Neofilologii UPH w Siedlcach w „Konkursie wymowy angielskiej dla szkól ponadpodstawowych”. Wyrażam 
zgodę na udział mojego dziecka w/w konkursie: 

………………………………………………………………………..…….. 
(imię i nazwisko dziecka) 
 
………………………………………………………………………..…….. 
(nazwa i adres szkoły) 
 
………………………………………………………………………...…….. 
(dane rodzica/opiekuna, kontakt: telefon i/lub e-mail) 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka (imię 
nazwisko, nazwa szkoły, adres szkoły, adres e-mail, numer telefonu) w celu organizacji „konkursu wymowy 
angielskiej dla szkół ponadpodstawowych” 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/W (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych). 

Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez organizatorów imienia i nazwiska oraz wizerunku mojego dziecka 
utrwalonego podczas rozstrzygnięcia konkursu wymowy angielskiej dla szkół ponadpodstawowych, którego był 
uczestnikiem, w materiałach pokonkursowych i promocyjnych  Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w 
Siedlcach. 

……………………………………                              ……………….…………………………….………..…… 
 (miejscowośd i data)       Czytelny podpis rodzica  

(Opiekuna prawnego) uczestnika konkursu  



 
 

Klauzula zgody 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu 
„Konkursu wymowy angielskiej dla szkół ponadpodstawowych” przez Uniwersytet Przyrodniczo-
Humanistyczny w Siedlcach z siedzibą przy, ul. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce. Zostałem 
poinformowany o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie 
danych jest dobrowolne. 

 
………………………..…….                                 ……………………….………..…………. 
             (data)                               (podpis uczestnika) 
 

Klauzula zgody 

Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez organizatorów mojego imienia i nazwiska oraz 
wizerunku utrwalonego podczas rozstrzygnięcia „Konkursu wymowy angielskiej dla szkół 
ponadpodstawowych”, którego byłem uczestnikiem, w materiałach pokonkursowych i promocyjnych  
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. 

 
………………………..……….                    …………………….………..…………. 
             (data)                               (podpis uczestnika) 

 


