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Załącznik do Regulaminu 
 

 
Klauzula informacyjna RODO dla uczestników konkursu 

 
1. Administrator danych osobowych 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Śląski w Katowicach 

reprezentowany przez Rektora. Lokalnym Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 

Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 

Z administratorem można się skontaktować 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; 
 

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): 
 

1. Pani/Pana dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizacji, 

przeprowadzenia konkursu oraz działań związanych z jego zakończeniem, w tym wręczeniem 

nagród dla laureatów konkursu podczas Seminarium naukowego pt. ”Kryształy – po- rządek, 

piękno i użyteczność” w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań 

Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego w Chorzowie oraz wystawieniem certyfikatów 

potwierdzających uczestnictwo w Ogólnopolskim Konkursie Wzrostu Kryształów dla 

Młodzieży Szkolnej; 

 

Podanie danych osobowych jest wymogiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie.  

W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie ww. celu. 

 

2. Pani/Pana dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych, celem opublikowania 

wyników konkursu na stronie internetowej Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego 

http://www.us.edu.pl/instytut/ifiz/, Polskiego Towarzystwa Wzrostu Kryształów 

https://www.ptwk.org.pl/ oraz w mediach; 

 
3. Pani/Pana dobrowolna zgoda na wykorzystanie w tym rozpowszechnienie wizerunku, 

w celach informacyjnych i promocyjnych, w formie zdjęcia, poprzez jego publikację na 

stronach internetowych Uniwersytetu oraz w mediach społecznościowych (art. 81 ust. 1 ustawy 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych). 

mailto:administrator.danych@us.edu.pl
mailto:iod@us.edu.pl
http://www.us.edu.pl/instytut/ifiz/
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Będziemy przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych, w szczególności 

imię i nazwisko, wiek, nazwę i adres szkoły, e-mail, klasa. Przedmiotowe dane osobowe 

zostały pozyskane z formularza zgłoszeniowego do Ogólnopolskiego Konkursu Wzrostu 

Kryształów dla Młodzieży Szkolnej, złożonego przez nauczyciela. 

 
4. Okres przechowywania danych osobowych 

 

Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny dla przeprowadzenia 

konkursu, do momentu wyłonienia zwycięzców oraz przekazania nagród, jednakże nie dłużej niż do 

czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie. 
 

5. Odbiorcy danych 
 

Pani/Pana dane osobowe będziemy udostępniać członkom komisji eksperckiej oraz zespołu organi- 

zacyjnego z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechniki Gdańskiej z Instytutu 

Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej oraz Uniwersytetu Śląskiego z Instytutu Fizyki. 
 
6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 

 
Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

 

1) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co 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 nasz adres korespondencyjny, bądź adres e-mailowy: iod@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 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, ze względu na 

Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na 

podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu, w tym na potrzeby marketingu 

bezpośredniego, lub w celu realizacji zadania publicznego. UWAGA: w przypadku 

przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego można wnieść sprzeciw w dowolnym 

momencie bez względu na szczególną sytuację; 
 

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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Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

………………………………...…………………………………………….. 

imię i nazwisko ucznia 
 

 
 

Po zapoznaniu się z klauzulą informacyjną RODO dla uczestników konkursu, niniejszym 

oświadczam, że: 
 

1. wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych/danych 

osobowych mojego dziecka/podopiecznego przez Administratora tj. Uniwersytet Śląski  

w Katowicach dla potrzeb organizacji, przeprowadzenia konkursu oraz działań związanych  

z jego zakończeniem, w tym wręczeniem nagród dla laureatów konkursu podczas Seminarium 

naukowego pt. ”Kryształy – porządek, piękno i użyteczność” w Śląskim Międzyuczelnianym 

Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego w Chorzowie oraz 

wystawieniem certyfikatów potwierdzających uczestnictwo w Ogólnopolskim Konkursie 

Wzrostu Kryształów dla Młodzieży Szkolnej; 

 
 

2. wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych/danych 

osobowych mojego dziecka/podopiecznego przez Administratora tj. Uniwersytet Śląski  

w Katowicach dla potrzeb opublikowania wyników konkursu na stronie internetowej Instytutu 

Fizyki Uniwersytetu Śląskiego http://www.us.edu.pl/instytut/ifiz/, Polskiego Towarzystwa 

Wzrostu Kryształów https://www.ptwk.org.pl/ oraz w mediach; 
 

 
 
 

Katowice, data ………………..roku ...……………………………………… 
 

podpis osoby, której dane dotyczą, a w 

przypadku osób niepełnoletnich – rodzica 

lub opiekuna prawnego 
 

* niepotrzebne skreślić 
 
 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na rozpowszechnienie wizerunku 

 

…………………………………………………………………… 

imię i nazwisko ucznia 
 

Niniejszym wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na nieodpłatne wykorzystanie, w  tym 

rozpowszechnienie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka/podopiecznego, utrwalonego 

jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach tj. w formie zdjęcia, w związku z uczestnictwem  

w Ogólnopolskim Konkursie Wzrostu Kryształów dla Młodzieży Szkolnej organizowanej przez 

Uniwersytet Śląski w Katowicach, na stronach internetowych uczelni oraz w mediach 

społecznościowych, w celach informacyjnych i promocyjnych. 
 
 

Katowice, data ………………..roku ……………………………………… 
 

podpis osoby, której dane dotyczą, a w 

przypadku osób niepełnoletnich – rodzica 

lub opiekuna prawnego 
 

*niepotrzebne skreślić

http://www.us.edu.pl/instytut/ifiz/
https://www.ptwk.org.pl/
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Klauzula informacyjna RODO dla nauczyciela zgłaszającego ucznia do konkursu 
 
1. Administrator danych osobowych 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Śląski w Katowicach 

reprezentowany przez Rektora. Lokalnym Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 

Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 

Z administratorem można się skontaktować 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; 
 

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, w związku ze zgłoszeniem 

uczestnictwa ucznia w Ogólnopolskim Konkursie Wzrostu Kryształów dla Młodzieży 

Szkolnej; 
 

4. Okres przechowywania danych osobowych 
 

Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny dla przeprowadzenia 

konkursu, jednakże nie dłużej niż do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie. 
 

5. Odbiorcy danych 
 

Pani/Pana dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz pod- 

miotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 
 
6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 

 
Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

 

1) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co 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 nasz adres korespondencyjny, bądź adres e-mailowy: iod@us.edu.pl; 
 

2) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych; 
 

3) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzu- 

pełnienia niekompletnych danych osobowych; 

mailto:administrator.danych@us.edu.pl
mailto:iod@us.edu.pl
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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  niepodlegania  wyłącznie  zautomatyzowanemu  podejmowaniu  decyzji,  w  tym 

profilowaniu; 
 

7) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, 

tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 

 

 
Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 

 
 

Po zapoznaniu się z klauzulą informacyjną RODO dla nauczyciela zgłaszającego udział ucznia  

w konkursie, niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie 

moich danych osobowych przez Administratora tj. Uniwersytet Śląski w Katowicach, podanych  

w formularzu zgłoszeniowym ucznia dla potrzeb organizacji i przeprowadzenia Ogólnopolskiego 

Konkursu Wzrostu Kryształów dla Młodzieży Szkolnej. 
 

 
 
 

Katowice, data ………………..roku                                         ……………………………… 
 

podpis osoby, której dane dotyczą 

 

 

*niepotrzebne skreślić 


