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Załącznik do Regulaminu 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  W I EDYCJI KONKURSU PN.  
„WSPÓŁMYŚLENIE, WSPÓŁDZIAŁANIE”  

ORGANIZOWANEGO W RAMACH  SYSTEMU MOTYWACYJNEGO W DYDAKTYCE AKADEMICKIEJ (SMODA) 
UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH 

 

Konkurs jest realizowany w ramach projektu „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. 
Program Zintegrowany” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

I. Informacje o osobie zgłaszającej inicjatywę 

Imię i nazwisko  

 

Wydział  

 

Adres e-mail  

 

Nr telefonu 
(opcjonalnie) 

 

 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Po zapoznaniu się klauzulą informacyjną RODO dla niniejszego konkursu oświadczam, że: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora tj. Uniwersytet 

Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, dla potrzeb organizacji  

i przeprowadzenia konkursu pn. „ WSPÓŁMYŚLENIE, WSPÓŁDZIAŁANIE” organizowanego  
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w ramach systemu motywacyjnego w dydaktyce akademickiej (smod) Uniwersytetu Śląskiego  

w Katowicach. 

____________________________  

   (data i czytelny podpis)  

II. Opis proponowanego działania w ramach zespołu projektowego 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

III. Rezultat działania (np. konferencja, publikacja wyników badań, wydarzenie 

społeczne/artystyczne itp.) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

IV. Dotychczasowe zaangażowanie osoby zgłaszającej inicjatywę we współpracę ze 

środowiskiem studenckim 

Prowadzenie koła 
naukowego 

Nazwa: 

W terminie:  

Organizacja konferencji 
studenckich lub 
doktoranckich 

1. Tytuł: 

Data: 
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2. Tytuł: 

Data: 

3. Tytuł: 

Data: 

… 

 

Działalność na rzecz 
popularyzacji nauki przy 
współudziale osób 
studiujących  

1. Nazwa wydarzenia: 

Data: 

2. Nazwa wydarzenia: 

Data: 

3. Nazwa wydarzenia: 

Data: 

… 

 

V. Lista osób studiujących popierających realizację zakładanych przez 

Zgłaszającą/Zgłaszającego inicjatywę  

Imię i nazwisko Kierunek studiów Podpis* 
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* Podpis na liście jest równocześnie oświadczeniem wyrażenia zgody na przetwarzanie 

Pani/Pana danych osobowych, zapoznania się z regulaminem konkursu oraz klauzulą 

informacyjną RODO.  

VII. Oświadczenie osoby zgłaszającej inicjatywę 

Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z regulaminem I edycji konkursu pn. 
„WSPÓŁMYŚLENIE, WSPÓŁDZIAŁANIE”  dla mentorów/mentorek zespołów studenckich 
realizujących projekty naukowe, dydaktyczne, społeczne oraz artystyczne. 
 

...................................... 

(czytelny podpis) 

VIII. Klauzula informacyjna RODO dla konkursu pn. „WSPÓŁMYŚLENIE, 

WSPÓŁDZIAŁANIE” organizowanego w ramach systemu motywacyjnego w dydaktyce 

akademickiej (smod) Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 

1. Administrator danych osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Śląski w Katowicach. 

Może się Pani/Pan skontaktować z administratorem w następujący sposób: 

1) listownie na adres: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice; 

2) przez e-mail: administrator.danych@us.edu.pl  

2. Inspektor ochrony danych 

Może się Pani/Pan kontaktować z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych  

z przetwarzaniem danych, w następujący sposób: 

1) listownie na adres: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice; 

2) przez e-mail: iod@us.edu.pl  
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3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania 

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest w oparciu o art. 6 

ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 roku 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): 

• Pani/Pana dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych, dla potrzeb 

organizacji i przeprowadzenia konkursu pn. „ WSPÓŁMYŚLENIE, WSPÓŁDZIAŁANIE” 

organizowanego w ramach systemu motywacyjnego w dydaktyce akademickiej (smod) 

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne dla potrzeb udziału  

w niniejszym konkursie. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe 

zrealizowanie ww. celu. 

4. Okres przechowywania danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia niniejszego 

konkursu. Dokumentacja projektowa będzie podlegała archiwizacji, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa. 

5. Odbiorcy danych 

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione organom lub podmiotom 

publicznym uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.  

6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych 

osobowych: 
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1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym 

momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może 

Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres:  

djas@us.edu.pl  (smod@us.edu.pl)  ; 

2. prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych; 

3. prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są 

nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych; 

4. prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w szczególności  

w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej 

podstawy prawnej przetwarzania; 

5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; 

6. prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od 

nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym 

formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan 

przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali 

Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie 

przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych 

przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy w sposób 

zautomatyzowany, czyli w formie elektronicznej, na podstawie umowy z Panią/Panem 

lub na podstawie Pani/Pana zgody; 

7. prawo do niepodlegania wyłącznie zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  

w tym profilowaniu; 

8. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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Wypełnia komisja: 

Nazwa kryterium  Liczba punktów Uwagi 
Ocena proponowanego działania (0-50 pkt)   

Prowadzenie koła naukowego (2 pkt za rok 
akademicki) 

  

Organizacja konferencji studenckich (2 pkt 
za konferencję) 

  

Działania na rzecz popularyzacji nauki przy 
udziale studentów (np. festiwale nauki, 
konkursy itp.) (2 pkt za działanie) 

  

RAZEM   

 

Wynik konkursu: zakwalifikowany/niezakwalifikowany 

Podpisy komisji:  

 

 


