Zgoda uczestnika* Ogólnopolskiego Konkursu Fizycznego „Lwiątko”
na przetwarzanie danych osobowych
Ja, niżej podpisana/-y, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych znajdujących się na
karcie odpowiedzi, tj. w zakresie:
imię i nazwisko, klasa (numer i oddział), numer i nazwa szkoły oraz płeć
przez: Fundację Akademia Młodych Fizyków, ul. Rzemieślnicza 1, pok. 416 B, 30-363 Kraków,
wpisaną przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego
do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych
zakładów opieki zdrowotnej oraz w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000714464, telefon: 730 500 644, e-mail: akademia.mlodych.fizykow@gmail.com,
wyłącznie w celu: organizacji Ogólnopolskiego Konkursu Fizycznego „Lwiątko”, oceny prac
uczestników, wyłonienia laureatów konkursu oraz przygotowania imiennych dyplomów dla
uczestników.
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody (właściwe podkreślić) na publikację moich danych osobowych
w zakresie: imię i nazwisko oraz numer i nazwa szkoły wraz z uzyskanym wynikiem w materiałach
konkursowych publikowanych przez organizatora konkursu, w przypadku zdobycia tytułu laureata.
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/-em się z załączoną poniżej informacją dotyczącą
przetwarzania danych osobowych.
...........

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

Data

Czytelny podpis uczestnika

*dotyczy uczestnika, który ukończył 16 lat

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestników konkursu oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych
informujemy – zgodnie z art. 13 ust 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27.04.2016r. w sprawie ochrony osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/6/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r, Nr 119, s. 1) zwanego dalej „RODO” iż :
I. ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem danych osobowych jest Fundacja Akademia Młodych Fizyków, ul. Rzemieślnicza 1, pok. 416 B, 30-363
Kraków, wpisana przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz
w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000714464 (zwaną dalej Fundacją), kontakt:
telefon: 730 500 644, e-mail: akademia.mlodych.fizykow@gmail.com.
II. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Fundację w celu organizacji Ogólnopolskiego Konkursu Fizycznego
„Lwiątko” (zwanego dalej: Konkursem), oceny prac uczestników, wyłonienia laureatów konkursu i przygotowania imiennych
dyplomów dla uczestników – wyłącznie na podstawie udzielonej Fundacji przez Państwa zgody (podstawa prawna: art. 6 ust.
1 lit a RODO);
III. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Odbiorcą danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Fundacji oraz inne upoważnione przez Fundację osoby,
wykonujące czynności związane z organizacją Konkursu, oceną prac uczestników, wyłonieniem laureatów Konkursu oraz
przygotowaniem imiennych dyplomów dla uczestników Konkursu.
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IV. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytej organizacji Konkursu
oraz przygotowania imiennych dyplomów, nie dłużej jednak niż do końca września roku, w którym odbył się Konkurs lub do
momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika Konkursu.
V. INFORMACJE O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJI NIE PODANIA
DANYCH OSOBOWYCH
Podanie Fundacji danych osobowych uczestnika jest zupełnie dobrowolne i nie jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału
w Konkursie. Niepodanie danych osobowych uczestnika uniemożliwi jednak przygotowanie dla niego imiennego dyplomu.
VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
W związku z przetwarzaniem danych osobowych każdy uczestnik, jego rodzic lub opiekun prawny posiada prawo do:
1. dostępu do treści danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy przetwarzamy dane oraz informacji
dotyczących takiego przetwarzania;
2. sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Fundację są nieprawidłowe lub niekompletne;
3. usunięcia danych osobowych – w sytuacji, gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych, zostanie zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania danych, dane będą
przetwarzane niezgodnie z prawem, dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego
z przepisu prawa;
4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w sytuacji, gdy dane są nieprawidłowe można żądać ograniczenia
przetwarzania danych na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych; dane będą przetwarzane niezgodnie
z prawem, ale osoba, której dane dotyczą nie będzie chciała, aby zostały usunięte; dane nie będą potrzebne w celu
organizacji Konkursu, oceny prac uczestników, wyłonienia laureatów Konkursu oraz przygotowania imiennych
dyplomów dla uczestników, ale mogą być potrzebne do obrony lub dochodzenia roszczeń, lub osoba której dane dotyczą
wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej
stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
5. przenoszenia danych – gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz przetwarzanie to
odbywa się w sposób automatyczny,
6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy dane są przetwarzane przez Fundację w celu wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Fundacji lub na
podstawie uzasadnionego interesu Fundacji;
7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody udzielonej Fundacji
– w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. Prawa wymienione w pkt 1–7 powyżej można zrealizować poprzez
kontakt z Administratorem Danych.
VII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Każdy uczestnik, jego rodzic lub opiekun prawny posiadają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzasadnione jest, że dane osobowe przetwarzane są przez Fundację niezgodnie z przepisami RODO.
VIII. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI W TYM PROFILOWANIE
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
IX. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELACH MARKETINGOWYCH
Dane osobowe nie będą przetwarzane przez Fundację w celu marketingu bezpośredniego.
X. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ
Dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych, jednakże mogą być przekazywane do państw
trzecich (m.in. USA) jedynie w sytuacji korzystania przez Fundację z narzędzi firm mających siedziby lub oddziały poza UE
(np. przechowywanie danych na zabezpieczonych serwerach).

2z2

