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

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 Średnich jest 
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, z siedzibą przy ul. St. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce. 

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

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu rejestracji uczestnictwa w konkursie wymowy angielskiej, 
komunikowania się z uczestnikami w celu organizacji wydarzenia naukowego, udokumentowania jego przebiegu 
(przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, ogłoszenia wyników oraz wydania upominków rzeczowych 
oraz pamiątkowych dyplomów)  oraz w celu wysyłania informacji o wydarzeniach naukowych przez Uniwersytet 
Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach w przyszłości. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest 
art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz.  Urz. UE L 
119, s. 1), zwanego dalej „RODO",  w związku z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i 
nauce (Dz. U. poz. 1668) oraz realizowaną przez uczelnię na jej podstawie misją, jaką jest prowadzenie 
działalności naukowej, kształtowanie postaw obywatelskich, a także uczestnictwo w rozwoju społecznym oraz 
tworzeniu  gospodarki opartej na innowacjach. 

4. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane w związku z udziałem w wydarzeniu naukowym będą 
przetwarzane przez okres przechowywania przez uczelnię dokumentacji finansowo-księgowej i sprawozdawczej 
dotyczącej tego wydarzenia. 

5. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami 
prawa. W przypadku korzystania przez administratora z usług innych podmiotów, dane osobowe mogą być im 
ujawnione na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, a podmioty te będą zobowiązane 
do zachowania poufności przetwarzanych danych. 

6. Uczestnik konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia 
ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w 
dowolnym momencie.  

7. Podanie danych osobowych przez Uczestników konkursu jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania 
nie będą Państwo mogli uczestniczyć w konkursie i wydaniu upominków i dyplomów.  

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

9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

  

Zapoznałam(-em) się i przyjmuję do wiadomości powyższą informację  

 
 

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

(Opiekuna prawnego) uczestnika konkursu              
lub Uczestnika konkursu  

 

 

 

 

 

 

 



Oświadczenie -  wyrażenie zgody 

Zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na udział dziecka w organizowanym przez Uniwersytet 
Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach – Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa Wydziału Nauk 
Humanistycznych w UPH w Siedlcach w „Konkursie wymowy angielskiej dla szkół średnich”.  

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 średnich” 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). Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, 
w jakim zostały zebrane.   

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

Oświadczam, iż zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie konkursu. 

……………………………………                              ……………….…………………………….………..…… 
 (miejscowość 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 średnich” 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. 

Oświadczam, iż zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie 
konkursu. 
 
 

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

 

Klauzula zgody 

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

 
………………………..……….                    …………………….………..…………. 
             (data)                                     (podpis uczestnika) 
 
*- niepotrzebne skreślić 


