
Załącznik 1 do Regulaminu  

Zgłoszenie udziału w konkursie „Skąd się biorą myśli- wędrówka szlakami poznania” 

1. Imię (imiona) ucznia .............................................................................................................,  

2.Nazwisko ucznia………………………………………..…………………………………..,  

3. Nazwa szkoły .......................................................................................................................,  

6. Adres szkoły ............................................................................................................................, 

Powiat.............................................................................. Gmina ………..……........................,  

7. Klasa, do której uczęszcza uczeń w roku szkolnym 2021/2022 .............................................,  

8. Imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna……………………………………..………………,  

9. Adres e-mail nauczyciela – opiekuna……………………………………………………….  

 

   

                                     ………………………………………………………  
                                       Podpis uczestnika  
 
 
 

Ja, niżej podpisana/podpisany∗ oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie „Skąd się biorą myśli- 

wędrówka szlakami poznania” organizowanym przez Studenckie Koło Naukowe Neurobiologów, Koło Kognitywistów oraz 
Studenckie Koło Naukowe Psychologów „Adesse” w ramach obchodów Światowego Tygodnia Mózgu 2021 na Uniwersytecie 
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jednocześnie wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody∗ na przetwarzanie przez Organizatora 
konkursu danych osobowych mojego dziecka (imienia, nazwiska, klasy i nazwy szkoły) na potrzeby organizacji, dokumentacji 
i celów promocyjnych konkursu. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z zasadami przewidzianymi w 
Rozporządzeniu 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).  
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody∗ na prezentacje danych mojego dziecka na wybranych przez Organizatora stronach 
internetowych.  
Oświadczam ponadto, że przyjmuję do wiadomości, iż:  
1. dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby ww. konkursu,  
2. dane osobowe mogą zostać udostępnione w celach związanych z konkursem, a w szczególności w przypadku otrzymania 
nagrody w konkursie,  
3. podanie danych jest dobrowolne,  
4. mam prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.  



Potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem konkursu „Skąd się biorą myśli- wędrówka szlakami poznania”  i akceptuję 
jego postanowienia.  

 

 

 

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

(Miejscowość, data)      (Podpis rodzica/prawnego opiekuna)  

 

 

 

 

Administratorem zgromadzonych danych osobowych jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą przy Pl. 

M. Curie-Skłodowskiej 5. 20-031 Lublin, przetwarzający te dane w związku z konkursem. Uniwersytet wyznaczył osobę 

odpowiedzialną za zapewnienie przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, będących 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w oparciu o unormowania RODO, z którą można się skontaktować pod adresem: 

dane.osobowe@poczta.umcs.lublin.pl Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych, żądania sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia pisemnego, umotywowanego 

żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację, jak również wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie poprzez 

wysłanie formularza odwołującego zgodę na w/w adres uniwersytetu lub na w/w adres emailowy. Uczestnik ma prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego w okresie ochrony danych osobowych, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

(UODO). W oparciu o zgromadzone dane nie będą podejmowane przez administratora danych osobowych decyzje w sposób 

zautomatyzowany, dane nie podlegają również profilowaniu.  

* - niepotrzebne skreślić 

 


