Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu
„EKO-MOC NAUKOWCA”
w ramach Małopolskiej Nocy Naukowców 2021

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO KONKURSU
„EKO-MOC NAUKOWCA” w ramach Małopolskiej Nocy Naukowców 2021
ORAZ OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY
WRAZ Z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ
Imię i nazwisko uczestnika Konkursu
Imię i nazwisko prawnego opiekuna
małoletniego uczestnika
Wiek uczestnika
Telefon uczestnika Konkursu/ prawnego
opiekuna małoletniego uczestnika
Konkursu
Adres e-mail uczestnika Konkursu/
prawnego opiekuna małoletniego
uczestnika Konkursu
Uwaga: w przypadku otrzymania nagrody przez uczestnika Konkursu,
uczestnik/prawny opiekun małoletniego uczestnika zobowiązuje się do podania adresu
korespondencyjnego laureata lub wyróżnionego w Konkursie, na który zostanie
przesłana przyznana nagroda – zgodnie z pkt VI.7 Regulaminu Konkursu plastycznego
EKO-MOC NAUKOWCA - na adres: maria.pasieka@umwm.malopolska.pl
Adres korespondencyjny musi być wysłany z adresu e-mail uczestnika/ prawnego
opiekuna małoletniego uczestnika, który został podany w karcie zgłoszeniowej.

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH
OSOBOWYCH WRAZ Z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 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), zwanego dalej RODO, informuje się,
że:
I. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Małopolskie z siedzibą
w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków.
Adres do korespondencji: Urząd
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.

Marszałkowski

Województwa

Małopolskiego

II. Inspektor Ochrony Danych
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – adres do korespondencji: Inspektor Ochrony
Danych Osobowych UMWM, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, e-mail: iodo@umwm.malopolska.pl.

III. Cele przetwarzania danych i podstawy prawne przetwarzania
Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)
RODO w celu realizacji Konkursu „EKO-MOC NAUKOWCA” organizowanego w ramach
Małopolskiej Nocy Naukowców 2021 (zgodnie z Regulaminem Konkursu).
IV. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do wzięcia udziału
w Konkursie „EKO-MOC NAUKOWCA” organizowanym w ramach Małopolskiej Nocy
Naukowców 2021.
V. Konsekwencje niepodania danych osobowych
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału
w Konkursie „EKO-MOC NAUKOWCA” organizowanym w ramach Małopolskiej Nocy
Naukowców 2021.
VI. Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu oraz
przez okres niezbędny do archiwizacji dokumentacji, zgodnie z kategorią archiwalną określoną
w jednolitym rzeczowym wykazie akt organów samorządu województwa i urzędów
marszałkowskich stanowiącym oraz zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych
osobowych.
VII. Prawo dostępu do danych osobowych
Posiada Pani/Pan prawo do korzystania z uprawnień uregulowanych w art. 15-21 RODO.
VIII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
IX. Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na
podstawie
przepisów
prawa.
W
związku
z
publikacją
prac
na
stronie
www.nocnaukowcow.malopolska.pl, dane osobowe laureatów i wyróżnionych: imię, nazwisko
i kategoria wiekowa będą udostępnione nieograniczonej liczbie odbiorców.
X. Informacja dotycząca zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych,
w tym profilowania
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
profilowane.

