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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA 

KONKURSU „KONCEPCJA JUBILEUSZOWEJ MASKOTKI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 
WRAZ Z JEJ NAZWĄ” 

 
 

1. ** Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie zgodnym z 
Regulaminem Konkursu w celu niezbędnym do organizacji i przeprowadzenia Konkursu 
KONCEPCJA JUBILEUSZOWEJ MASKOTKI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO WRAZ Z JEJ NAZWĄ przez 
Uniwersytet Gdański.  

 
…………………………………………… 

                      podpis uczestnika konkursu 

 
 

2. ** Wyrażam zgodę na publikację mojego imienia i nazwiska na stronach www Uniwersytetu 
Gdańskiego oraz na profilu UG na Facebooku w przypadku zajęcia pierwszego miejsca w konkursie. 

 

…………………………………………… 
                      podpis uczestnika konkursu 

 

 

3. *** Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2018 poz. 1191) wyrażam 

zgodę / nie wyrażam* zgody na wykorzystanie mojego wizerunku przez Uniwersytet Gdański w 

celu dokumentowania przebiegu konkursu i promowania go w mediach. 

 

…………………………………………… 
                      podpis uczestnika konkursu 

 

 

 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO, iż: 

1. Administratorem moich danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w Gdańsku (kod 

pocztowy 80-309) przy ul. Jana Bażyńskiego 8. 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod 

numerem telefonu (58) 523 24 59 lub adresem e-mail: poin@ug.edu.pl. Z inspektorem ochrony 

danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem. 

 

mailto:poin@ug.edu.pl
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3. Moje dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem 

Konkursu KONCEPCJA JUBILEUSZOWEJ MASKOTKI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO WRAZ Z JEJ NAZWĄ. 

4. Podstawą prawną do przetwarzania moich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a.  RODO – 

zgoda osoby której dane dotyczą. 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji wyżej 

wymienionych celów. 

6. Moje dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych 

pracowników  wyłącznie w celach, o których mowa w pkt. 3. 

7. Moje dane osobowe będą przechowywane na podstawie zgody, w okresie jej obowiązywania 

jednak nie dłużej niż przez okres niezbędny do realizacji celów, wskazanych w pkt. 3 tj. do dnia 

31.12.2020 r. W przypadku zdobycia I miejsca w konkursie – do dnia 31.12.2026r.  

8. Moje dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków 

przewidzianych przepisami prawa.  

9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje mi: 

- prawo dostępu do treści moich danych, 

- prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, 

- prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach 

przewidzianych prawem, 

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uznam, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych 

osobowych. 

- prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

 

* Niepotrzebne skreślić 

** Obowiązkowe 

*** Opcjonalne 

 


