KONKURS FIZYCZNE ŚCIEŻKI
Deklaracja Opiekuna Naukowego

Opiekun naukowy
Imię i nazwisko ...........................................................................................................................................................................
Adres korespondencyjny ...........................................................................................................................................................
Telefon ......................................................................................................................................................................................
E-mail .......................................................................................................................................................................................

Praca objęta opieką naukową
Tytuł i kategoria .........................................................................................................................................................................
Autor/Autorzy .............................................................................................................................................................................
Szkoła .........................................................................................................................................................................................

Wyrażam / nie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych powyżej w celu realizacji i
przeprowadzenia Konkursu.
Wyrażam / nie wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego imienia, nazwiska i wizerunku w celach promocyjnych dla bieżącego
Konkursu i jego przyszłych edycji.
Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym, że:
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

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 Opiekun Naukowy 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 Opiekuna Naukowego będą przetwarzane na podstawie wyrażonych zgód. Opiekunowi Naukowemu
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 Opiekunów Naukowych Finalistów Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów
określonych w klauzulach zgody wskazanych powyżej.
Dane osobowe Opiekuna Naukowego będą udostępniane współorganizatorowi, Instytutowi Fizyki Polskiej Akademii Nauk.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
Opiekun Naukowy ma możliwość wglądu do swoich danych osobowych i do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia w
każdym czasie. Ponadto Opiekunowi Naukowemu przysługuje prawo do zażądania ograniczenia przetwarzania danych
osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
Opiekunowi Naukowemu 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).

OPIEKUN NAUKOWY

