Zgoda na udział w konkursie Popularyzator Nauki
Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział w konkursie Popularyzator Nauki.
Oświadczam, że wyrażam też zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację
Polskiej Agencji Prasowej z siedzibą w Warszawie przy ulicy Brackiej 6/8. Zostałem poinformowany,
że:
1. Administratorem udostępnionych danych osobowych uczestnika konkursu jest Fundacja
Polskiej Agencji Prasowej z siedzibą w Warszawie przy ulicy Brackiej 6/8;
2. Udostępnione dane osobowe uczestnika będą przetwarzane w celu przeprowadzenia
konkursu, wyłonienia jego zwycięzców, ogłoszenia wyników i doręczenia nagród zwycięzcom;
3. Podstawą przetwarzania udostępnionych danych osobowych uczestnika jest art. 6 ust. 1 lit. A
Rozporządzenia 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 (RODO)
4. Udzielenie zgody na przetwarzanie udostępnionych przez uczestnika jest dobrowolne;
5. Podanie prawidłowych danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w konkursie;
6. Dane osobowe uczestnika mogą być udostępnione uprawnionym z mocy prawa podmiotom
w tym w celach kontrolnych;
7. Udostępnione dane osobowe będą przechowywane po zakończeniu konkursu w celach
archiwalnych w interesie publicznym;
8. Uczestnik konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
9. Uczestnik konkursu ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
wycofania zgody na dalsze przetwarzanie swoich danych. Skorzystanie z prawa cofnięcia
zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody;
10. Uczestnik konkursu ma prawo do przenoszenia swoich danych osobowych;
11. Uczestnik konkursu ma prawo wniesienia skargi na czynności przetwarzania swoich danych
osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż w przypadku, w którym dotrę do finału, przesłane w
ramach zgłoszenia zdjęcia z moim wizerunkiem oraz dane osobowe (imię, nazwisko oraz miejscowość
zamieszkania) będą publikowane w mediach (w serwisie Nauka w Polsce lub wraz z materiałami
prasowymi) oraz mogą zostać przekazane podmiotowi zapewniającemu techniczną obsługę
organizacji konkursu

…………..…………………………………………………………
imię i nazwisko (wymagany podpis odręczny)

.……..……………..…………………………
miejscowość i data

Jeśli kandydata indywidulanego zgłasza osoba trzecia - wówczas wymagane jest przesłanie do
redakcji odręcznie podpisanej przez kandydata zgody na udział w konkursie oraz na przetwarzanie
jego danych osobowych w zakresie opisanym powyżej.
Podpisaną przez kandydata zgodę należy zeskanować i przesłać jako załącznik razem ze zgłoszeniem.

