KONKURS FIZYCZNE ŚCIEŻKI
Deklaracja Uczestnika

Uczestnik
Imię i nazwisko .........................................................................................................................................................................
Typ szkoły i klasa ....................................................................................................................................................................
Adres korespondencyjny ..........................................................................................................................................................
Telefon ......................................................................................................................................................................................
e-mail .......................................................................................................................................................................................

Szkoła
Nazwa szkoły ............................................................................................................................................................................
Adres szkoły .............................................................................................................................................................................
Telefon sekretariatu ..................................................................................................................................................................
E-mail

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

Deklarowane prace
Tytuł i kategoria .........................................................................................................................................................................
Tytuł i kategoria ........................................................................................................................................................................
Tytuł i kategoria ........................................................................................................................................................................

Wyrażam / nie wyrażam1 zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych powyżej w celu realizacji i
przeprowadzenia Konkursu. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych pozyskanych w „Deklaracji Uczestnictwa”
jest równoznaczne z odrzuceniem uczestnictwa w Konkursie.
Wyrażam / nie wyrażam1 zgodę na wykorzystanie mojego imienia, nazwiska, informacji o klasie i szkole, do której uczęszczam,
wizerunku, jak również wyników Konkursu w odniesieniu do mojej pracy konkursowej w celach promocyjnych dla bieżącego
Konkursu i jego przyszłych edycji.
Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym, że:
1.

2.

3.

4.

1

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Konkursu jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych z
siedzibą w Otwocku (05-400) przy ul. Andrzeja Sołtana 7. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres
e-mail ncbj@ncbj.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Uczestnik może się skontaktować poprzez email
iod@ncbj.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane na podstawie wyrażonych zgód. Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.
Dane Uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego
prawa.

W przypadku osób poniżej 16 roku życia wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.

5.

6.
7.

8.

Dane osobowe Uczestnika będą udostępniane Centrum Nauki Kopernik (z siedzibą w Warszawie (00-390) przy ul. Wybrzeże
Kościuszkowskie 20) i Krajowemu Funduszowi na Rzecz Dzieci (z siedzibą w Warszawie (02-093) przy ul. Pasteura 7), jako
partnerom Konkursu.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
Uczestnik ma możliwość wglądu do swoich danych osobowych i do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia w każdym
czasie. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie. Ponadto Uczestnikowi
przysługuje prawo do zażądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18
RODO.
Uczestnikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych, którym w Polsce jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2
(uodo.gov.pl).

Oświadczam także, że złożona przeze mnie praca jest oryginalna i nie narusza praw autorskich, interesów prawnych i
materialnych innych osób w rozumieniu ustawy o prawie autorskim z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 1994, nr 24. Poz. 83 z późn.
Zmianami).
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