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Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu „Niesamowita Maszyna” 

Wykaz członków zespołu autorskiego oraz opiekuna 

L.p. Nazwisko i imię Nazwa szkoły Klasa 

Jestem 

uczniem/ 

uczennicą 

klasy 

maturalnej 

TAK/NIE 

Numer telefonu i adres e-mail do 

kontaktu  

Charakter 

udziału w 

pracy, 

procentowy 

udział 

w projekcie* 

Podpis 

        

    
    

    
    

100%  

 

*Określenie udziału w projekcie będzie miało zastosowanie do określenia wartości przysługującej nagrody. 

Wyrażam zgodę/ Nie wyrażam zgody* (*niepotrzebne skreślić ) na wykorzystanie moich danych osobowych zawartych w załączniku nr 3 Regulaminu konkursu „Niesamowita 

Maszyna” (w tym numeru telefonu kontaktowego i adresu e-mail) w celu przeprowadzenia konkursu i kontaktu Organizatora z uczestnikami.  

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/-am się z obowiązkiem informacyjnym Administratora w zakresie przetwarzania moich danych osobowych na podstawie wyrażonej przeze 

mnie zgody. 

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

       /Miejscowość, data/         /czytelny podpis/ 

Opiekun 

Nazwisko i imię 

Potwierdzam, że jestem 

osobą pełnoletnią 

TAK/NIE 

Numer telefonu  i adres         

e-mail do kontaktu 
Podpis 
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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok (dalej Uczelnia). W celu skontaktowania się z Uczelnią, osoba, której dane osobowe są przetwarzane może napisać e-
mail do Inspektora Ochrony Danych, na adres: iod@pb.edu.pl. 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

1) celu przeprowadzenia konkursu, zgłoszeń do konkursu, zakwalifikowaniu prac konkursowych, wprowadzeniu zmian i uzupełnień do zgłoszeń konkursowych, kontaktu z Uczestnikami Konkursu i Opiekunem, wyłonienia finałowych 

projektów, przyznania i przekazania nagród, a także w celu przeprowadzenia przez Organizatora działań promocyjnych związanych z konkursem „Niesamowita Maszyna” oraz informowaniem uczestników konkursu o innych 

konkursach, projektach czy wydarzeniach organizowanych przez Organizatora, 

na podstawie zgody - art. 6 ust. 1 lit. a RODO1; 

2) archiwizacji, 

3) generowania statystyk 

na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Uczelni polegającego na możliwości dochodzenia roszczeń przez administratora oraz generowanie statystyk – art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w konkursie, a brak ich podania uniemożliwi wzięcie udziału w konkursie.  
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane: mediom współpracującym z Uczelnią, podmiotom drukującym materiały informacyjne, partnerom i sponsorom wydarzenia, szkołom, w których uczą się uczestnicy konkursu, a 

także innym podmiotom, którym dane będą musiały być udostępnione na podstawie przepisów prawa. 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach niezbędnych do realizacji wyżej określonych celów, przewidzianych przepisami prawa oraz wewnętrznymi aktami prawnymi obowiązującymi w Uczelni.  
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: 

1) sprostowania danych; 
2) cofnięcia udzielonej zgody, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 
3) usunięcia danych; 
4) wniesienia sprzeciwu; 
5) przenoszenia danych; 
6) ograniczenia przetwarzania danych. 

Realizacja wyżej wymienionych praw odbywa się poprzez złożenie pisemnego podania do Uczelni. 
7. Uczelnia nie przekazuje danych osobowych poza teren Polski/UE/EOG.  
8. Uczelnia nie przetwarza podanych danych osobowych w sposób opierający się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy 

w tym zakresie. 
 

                                                           
1 Rozporządzenie 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) 
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