
OŚWIADCZENIE 
 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………..  
Adres: ………………………………………………………………………  

Data i miejsce urodzenia: …………………………………………..  

 

□ Ja, niżej podpisana(y), oświadczam, że zapoznałam(em) się z Regulaminem Konkursu ,,O brylant 

Alkahestu” organizowanego przez Koło Naukowe Alkahest na Uniwersytecie Marii Curie-

Skłodowskiej z siedzibą w Lublinie, pl. Marii Curie-Skłodowskiej, 20-031 Lublin działający poprzez 
własną jednostkę organizacyjną, tj. Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

i w pełni go akceptuję. (pole wymagane) 1 

 

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora moich danych osobowych na potrzeby związane 

z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu ,,O brylant Alkahestu”. (pole wymagane)1  

 

□ Wyrażam zgodę na utrwalenie mojego wizerunku podczas uczestnictwa w Konkursie ,, O brylant 

Alkahestu” na zdjęciach/filmach wykonanych w trakcie jego trwania podczas etapu drugiego i 

wykorzystanie go w związku z działaniami mającymi na celu weryfikacyję samodzielności 
wykonywania zadań etapu drugiego związanych z Konkursem. (pole wymagane)1 

 

□ Wyrażam zgodę na opublikowanie mojego imienia i nazwiska, kierunku studiów, informacji o 

uzyskanej nagrodzie na stronach internetowych i w publikacjach wydawniczych Organizatora, a także 

w innych środkach masowego przekazu, w związku z działaniami informacyjnymi i marketingowymi 

realizowanymi przez Organizatora w związku z organizacją Konkursu.  
 

□ Wyrażam zgodę na utrwalenie mojego wizerunku podczas uczestnictwa w Konkursie ,,O brylant 

Alkahestu” na zdjęciach/filmach wykonanych w trakcie jego trwania i wykorzystanie go w związku z 
działaniami informacyjnymi i marketingowymi związanymi z Konkursem, w szczególności 

wykorzystanie ich w artykułach i publikacjach Organizatora. 

 

□ Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Konkursie ,,O brylant Alkahestu” i przetwarzanie danych 

osobowych podanych w Formularzu zgłoszenia uczestnictwa przez koło Naukowe Alkahest przy 

Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej z siedzibą Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, w 
celach wynikających z Regulaminu Konkursu, w szczególności organizacji i rozstrzygnięcia Konkursu, 

w tym wykorzystanie danych kontaktowych w celu bieżących kontaktów w sprawach związanych z 

Konkursem, tym samym potwierdzam złożone przez dziecko oświadczenia zgód. (pole wymagane w 

przypadku, gdy uczestnik Konkursu jest osobą niepełnoletnią)1  

 

□ Oświadczam, iż posiadam aktywny status studenta Wydziału Chemii UMCS1. 

 
Udzielone zgody są ważne teraz i w przyszłości pod warunkiem braku zmiany celu przetwarzania, 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, żądania usunięcia danych, żądania 

zaprzestania przetwarzania danych lub wycofania zgody.  
 

 Zgłoszenie i udział w Konkursie ,,O brylant Alkahestu” jest dobrowolny. 

 W celu organizacji Konkursu Organizator pozyskuje od osób zainteresowanych dane osobowe 

w zakresie wskazanym w formularzu zgłoszeniowym uczestnictwa.   

 Zgłaszający udział w Konkursie ,,O brylant Alkahestu”  w każdej chwili ma możliwość 

odwołania udzielonej zgody, zgłoszenia zmiany, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, bądź 
żądania usunięcia danych z bazy Wydziału Chemii UMCS.   

 Informacje dotyczące sposobu organizacji Konkursu dostępne są w „Regulaminie Konkursu 

,,O brylant Alkahestu”. 

                                                             
1 Zgoda wymagana do udziału w Konkursie 



 

Administratorem danych jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej z siedzibą w Lublinie, pl. Marii 

CurieSkłodowskiej, 20-031 Lublin działający poprzez własną jednostkę organizacyjną, tj. Wydział 
Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z siedzibą w Lublinie, przy Pl. Marii Curie-

Skłodowskiej 2, 20-031 Lublin. Zbierane są one przez Wydział Chemii UMCS w celu organizacji 

Konkursu ,,O brylant Alkahestu”, będą przetwarzane na podstawie zgody, w okresie jej obowiązywania, 
a po zakończeniu konkursu w związku z prawnie uzasadnionym interesem Organizatora w okresie 

archiwizacji danych, zgodnie z procedurami obowiązującymi u Organizatora. Nie będą podlegały 

dalszemu przetwarzaniu, ani poddawane profilowaniu, nie będą również w oparciu o nie podejmowane 

decyzje w sposób zautomatyzowany. Dane nie będą udostępniane odbiorcom zewnętrznym, w tym do 
państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Osobie, której dane dotyczą, a w przypadku osoby 

niepełnoletniej – jej opiekunowi prawnemu/osobie sprawującej pieczę nad osobą niepełnoletnią, 

przysługuje prawo dostępu do danych, możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu co do przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych 

oraz odwołania zgody w dowolnym momencie, co będzie skutkować usunięciem danych z bazy osób 

biorących udział w Konkursie. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych 
nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się pod 

adresem: dane.osobowe@poczta.umcs.lublin.pl  

 

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

(data i podpis Uczestnika) 

 
 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 
(data i podpis opiekuna prawnego/osoby sprawującej pieczę nad osobą niepełnoletnią)2 

                                                             
2 Podpis wymagany jest w przypadku, gdy Uczestnik Konkursu jest osobą niepełnoletnią 

mailto:dane.osobowe@poczta.umcs.lublin.pl

