Załącznik Nr 1 do Regulaminu Konkursu „NAUKOWCY SĄ WŚRÓD NAS” w ramach „Europejskiej Nocy Naukowców 2018 w
Szczecinie”

KARTA ZGŁOSZENIOWA ORAZ OŚWIADCZENIE WYRAŻENIA ZGODY
WRAZ Z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ DO KONKURSU
„NAUKOWCY SĄ WŚRÓD NAS”
w ramach Europejskiej Nocy Naukowców 2018 w Szczecinie
Imię i nazwisko
Imię i nazwisko prawnego opiekuna
małoletniego uczestnika
Wiek
Telefon
Adres e-mail
OŚWIADCZENIE WYRAŻENIA ZGODY WRAZ Z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 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) zwanego dalej RODO, informuje się,
że:
I. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny w Szczecinie z siedzibą przy al. Piastów 17, 70-310 Szczecin.
Adres do korespondencji:
Biuro Promocji ZUT w Szczecinie, al. Piastów 17, 70-310 Szczecin.
II. Inspektor Ochrony Danych
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – adres do korespondencji: Inspektor Ochrony
Danych Osobowych ZUT, al. Piastów 48, 70-310 Szczecin, e-mail: IOD.kurek@zut.edu.pl
III. Cele przetwarzania danych i podstawy prawne przetwarzania
Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane w celu udziału w Konkursie „NAUKOWCY
SĄ WŚRÓD NAS” organizowanym w ramach Europejskiej Nocy Naukowców 2018 w
Szczecinie.
IV. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne w celu wzięcia udziału
w Konkursie „NAUKOWCY SĄ WŚRÓD NAS” organizowanym w ramach Europejskiej Nocy
Naukowców 2018 w Szczecinie.
V. Konsekwencje niepodania danych osobowych
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału
w Konkursie „NAUKOWCY SĄ WŚRÓD NAS” organizowanym w ramach Europejskiej Nocy
Naukowców 2018 w Szczecinie.
VI. Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udziału Pani/Pana
w Konkursie „NAUKOWCY SĄ WŚRÓD NAS” organizowanym w ramach Europejskiej Nocy
Naukowców 2018 w Szczecinie oraz do celów archiwalnych, zgodnie z kategorią archiwalną

określoną w jednolitym rzeczowym wykazie akt organów samorządu województwa i
urzędów marszałkowskich stanowiących załącznik nr 4 do rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji archiwów zakładowych
(Dz.U. nr 14, poz. 67 z późn. zm.).
VII. Prawo dostępu do danych osobowych
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania,
ograniczenia przetwarzania i usunięcia. Szczegółowe zasady korzystania z w/w uprawnień
regulują art. 15-18 RODO. Przysługuje również Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
VIII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
IX. Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na
podstawie przepisów prawa. W związku z publikacją prac na stronie
www.nocnaukowcow.zut.edu.pl , dane osobowe laureatów i wyróżnionych: imię, nazwisko i
kategoria wiekowa będą udostępnione nieograniczonej liczbie odbiorców.
X. Informacja dotycząca zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym
profilowania
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
profilowane.
OŚWIADCZENIE
Po zapoznaniu się z wyżej przedstawionymi informacjami, wyrażam zgodę/nie wyrażam
zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych/ moich danych osobowych oraz
dziecka, którego jestem prawnym opiekunem* w celu udziału w Konkursie „NAUKOWCY
SĄ WŚRÓD NAS” organizowanym w ramach
Europejskiej Nocy Naukowców 2018 w
Szczecinie.
UWAGA: W przypadku uczestników poniżej 18 roku życia, zgodę na przetwarzanie
danych osobowych wyraża prawny opiekun.

…………………………………………………
………..
miejsce i data

…………………………………………………………………
…..
imię i nazwisko uczestnika Konkursu
/proszę wypełnić drukowanymi literami/

.....
……………………………………..................
….
czytelny podpis
uczestnika/prawnego opiekuna*

*niepotrzebne skreślić

AKCEPTACJA REGULAMINU
Akceptuję treść Regulaminu Konkursu „NAUKOWCY SĄ WŚRÓD NAS” organizowanego w
ramach Europejskiej Nocy Naukowców 2018 w Szczecinie.
…………………………………………………
………..
miejsce i data

*niepotrzebne skreślić

…………………………………………………………………
…..
imię i nazwisko uczestnika Konkursu
/proszę wypełnić drukowanymi literami/

.....
……………………………………..................
….
czytelny podpis
uczestnika/prawnego opiekuna*

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu „NAUKOWCY SĄ WŚRÓD NAS” w ramach „Europejskiej Nocy Naukowców 2018 w
Szczecinie”

Imię i nazwisko Laureata Konkursu/Wyróżnionego w Konkursie
___________________________________________
Imię i nazwisko opiekuna prawnego
małoletniego Laureata Konkursu/Wyróżnionego w Konkursie*
Oświadczenie o udzieleniu licencji
niewyłącznej Organizatorowi Konkursu
plastycznego pn. „NAUKOWCY SĄ WŚRÓD NAS” realizowanego w ramach
Europejskiej Nocy Naukowców 2018 w Szczecinie.
Jako Laureat Konkursu/Wyróżniony w Konkursie/opiekun prawny małoletniego
dziecka będącego laureatem Konkursu/Wyróżnionym w Konkursie*, oświadczam, iż
posiadam/moje dziecko posiada* majątkowe prawa autorskie do pracy konkursowej
zgłoszonej w ramach Konkursu plastycznego pn. „NAUKOWCY SĄ WŚRÓD NAS”
realizowanego w ramach Europejskiej Nocy Naukowców 2018 wSzczecinie w
zakresie niezbędnym do udzielania Zachodniopomorskiemu Uniwersytetowi
Technologicznemu w Szczecinie licencji niewyłącznej do jej wykorzystywania w
zakresie wskazanym w niniejszym oświadczeniu. Jednocześnie jestem świadomy/
świadoma odpowiedzialności za ewentualne naruszenia praw majątkowych
i osobistych osób trzecich.
Udzielenie licencji następuje nieodpłatnie bez ograniczenia co do terytorium,
czasu, ilości egzemplarzy na następujących polach eksploatacji:
1)
zwielokrotnienie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową,
2)
wprowadzenie do obrotu poprzez użyczanie egzemplarza podmiotom
współorganizującym Konkurs,
3)
wprowadzenie do pamięci komputera,
4)
publiczna prezentacja i wyświetlanie utworu,
5)
umieszczenie w sieci Internet na stronie www.nocnaukowcow.zut.edu.pl.
Udzielenie licencji następuje z chwilą ogłoszenia wyników Konkursu na stronie
internetowej www.nocnaukowcow.zut.edu.pl

___________________________________________

Data i podpis Laureata/Wyróżnionego/Opiekuna prawnego

*niepotrzebne skreślić

