Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE
* Ja, niżej podpisana(y), oświadczam, że zapoznałam(em) się z Regulaminem Konkursu „O świat dbamy –
pszczołom pomagamy” i w pełni go akceptuję.
* Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka……………………………………………………… (imię i
nazwisko) w Konkursie „O świat dbamy – pszczołom pomagamy” i przetwarzanie danych osobowych podanych
w Karcie zgłoszenia uczestnictwa przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej z siedzibą Pl. Marii CurieSkłodowskiej 5, 20-031 Lublin (dalej jako: Uniwersytet / UMCS), w celach wynikających z Regulaminu
Konkursu, w szczególności organizacji i rozstrzygnięcia Konkursu, w tym wykorzystanie danych kontaktowych,
takich jak adres korespondencyjny/adres e-mail i/lub numer telefonu w celu bieżących kontaktów w sprawach
związanych z Konkursem.
Wyrażam zgodę na publikacją podstawowych danych dziecka, takich jak imię, nazwisko, wiek, tytuł
wykonanej pracy w związku z działaniami informacyjnymi związanymi z Konkursem i marketingowymi
Uniwersytetu jako Organizatora Konkursu.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie pracy plastycznej do celów marketingowych, w szczególności do
upublicznienia na stronie internetowej, w wydawnictwach, wystawach organizowanych przez Organizatora,
w przypadku, gdy praca zostanie nagrodzona lub wyróżniona w Konkursie.
* Wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie praw autorskich do pracy dziecka wykonanej w ramach
Konkursu „O świat dbamy – pszczołom pomagamy” na rzecz Organizatora, w przypadku, gdy praca zostanie
nagrodzona lub wyróżniona w Konkursie na następujących polach eksploatacji: rozpowszechnianie i
wykorzystywanie dostarczonej pracy oraz jej wizerunku do celów marketingowych, w szczególności do
upublicznienia na stronie internetowej, w wydawnictwach i wystawach organizowanych przez Uniwersytet i jego
jednostki organizacyjne, w szczególności Ogród Botaniczny UMCS.
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 jest dobrowolny.
 W celu organizacji Konkursu Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej pozyskuje od osób zainteresowanych
dane osobowe w zakresie wskazanym w Karcie zgłoszenie uczestnictwa.
 Zgłaszający udział w Konkursie, w każdej chwili, ma możliwość odwołania udzielonej zgody, zgłoszenia
zmiany, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, bądź żądania usunięcia danych z bazy UMCS. W przypadku
skorzystania z tego prawa nie będzie możliwy udział w Konkursie.
 Informacje dotyczące sposobu organizacji Konkursu dostępne są na stronie www Ogrodu Botanicznego UMCS
w Aktualnościach.
Administratorem danych jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS), z siedzibą w Lublinie, przy Pl.
Marii Curie-Skłodowskiej, 20-031 Lublin. Dane osobowe (w zakresie zgodnym z Kartą zgłoszenia uczestnictwa)
podawane są przez osoby będące opiekunami prawnymi lub sprawującymi pieczę nad dzieckiem, dobrowolnie,
niemniej bez ich podania nie jest możliwy udział w Konkursie. Zbierane są one przez UMCS wyłącznie w celu
ich przetwarzania dla realizacji Konkursu, będą przetwarzane na podstawie zgody, w okresie jej obowiązywania.
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. Osobie,
której dane dotyczą, jej opiekunowi prawnemu/osobie sprawującej pieczę nad dzieckiem, 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, ma prawo również
złożyć skargę do organu nadzorczego. Administrator danych osobowych powołał osobę nadzorującą
prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem:
abi@umcs.lublin.pl.
……………………………………………………………..
(data i podpis rodzica/ opiekuna prawnego/osoby sprawującej pieczę nad dzieckiem)

* zgoda wymagana do udziału w Konkursie

