Załącznik nr 1
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU
1. Dane uczestnika:
(a) Imię i nazwisko:
(b) Adres zamieszkania, adres e-mail lub numer telefonu (prosimy wpisać te dane kontaktowe, na które
chcielibyście Państwo otrzymać informację o wynikach konkursu):

(c) Uczelnia:
(d) Kierunek studiów:
(e) Rok studiów i rodzaj studiów (studia jednolite, studia II stopnia):
2. Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne.
2.1 Oświadczam, że moja praca konkursowa przesłana w konkursie pt. „Skanowanie tęczówki oka jako
sposób identyfikacji studentów podczas egzaminów” organizowanym przez Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych (dalej: „Konkurs”) jest wynikiem mojej samodzielnej pracy oraz udzielam
Organizatorowi nieodpłatnej niewyłącznej licencji na korzystanie z tego utworu przez czas nieokreślony
na terytorium całego świata na następujących polach eksploatacji:
(a) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
(b) wprowadzanie do obrotu w kraju i za granicą;
(c) użyczenie egzemplarzy utworu;
(d) publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie;
(e) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i
w czasie przez siebie wybranym.
2.2 Zezwalam również na udzielanie przez Organizatora dalszych licencji na korzystanie z mojej pracy
konkursowej.
2.3 Oświadczam, iż przysługują mi pełne prawa, w tym autorskie prawa osobiste i majątkowe do
utworu, a w szczególności, że utwór ten jako całość ani jego fragmenty nie naruszają praw osób
trzecich.
2.4 W czasie trwania Konkursu oraz w okresie do 30 czerwca 2022 roku zobowiązuję się nie udzielać
licencji na korzystanie z mojej pracy konkursowej innym osobom ani nie przenosić praw do tego utworu
na osoby trzecie. Zobowiązuję się także poinformować Organizatora o każdej zmianie dotyczącej moich
praw do pracy konkursowej oraz moich danych.
2.5 Zezwalam / nie zezwalam* na wykorzystanie mojego imienia, nazwiska, wizerunku oraz informacji
o miejscowości, w której mieszkam lub o uczelni, na której studiuję, roku studiów, jak również o

* niepotrzebne skreślić

wynikach Konkursu w odniesieniu do mojej pracy konkursowej w celu informowania (także w mediach)
o moim udziale w Konkursie.
2.6 Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem(am) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w
Regulaminie Konkursu.
2.7 Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a), że Sponsor może odmówić wydania nagrody w
przypadku niewpłacenia przeze mnie kwoty podatku od wartości nagrody.
2.8 Jestem / nie jestem* zainteresowany(a) otrzymaniem Nagrody Specjalnej.
2.9 Przyjmuję do wiadomości następujące informacje od Organizatora:
- dane osobowe podane przez uczestnika Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora z siedzibą i
adresem przy ul. Stawki 2 w Warszawie (00-193); w celu skontaktowania się z Organizatorem, uczestnik
może napisać na adres e-mail: dwme@uodo.gov.pl
- Uczestnik może skontaktować się z wyznaczonym przez Prezesa UODO inspektorem ochrony danych
osobowych pod adresem: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; e-mail:
IOD@uodo.gov.pl
- dane osobowe podane przez uczestnika w tym formularzu lub później w trakcie trwania Konkursu,
będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, publikacji informacji o laureatach
Konkursu oraz ich prac na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i w
mediach, organizacji praktyk w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych dla laureatów Nagród
Specjalnych, a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych
- przetwarzanie przez Organizatora wskazanych danych osobowych jest niezbędne do wykonania
zadania realizowanego w interesie publicznym, którym jest umożliwienie Organizatorowi
przeprowadzenia Konkursu i umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału,
opublikowanie informacji o laureatach oraz archiwizacja dokumentów zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164).
- Organizator może przekazać dane kontaktowe do laureatów Konkursu, zobowiązanych do wpłacenia
zaliczki na podatek dochodowy od nagród rzeczowych płatnikowi tego podatku, tj. Sponsorowi nagród,
w celu umożliwienia Sponsorowi pobranie i wpłacenie takich zaliczek zgodnie z przepisami art. 30 i art.
41 ust. 7 ustawy z 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych
- osoby, których dane osobowe przetwarza Organizator, mają prawo do:
dostępu do swoich danych osobowych
żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub po
wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, dane są przetwarzane niezgodnie z prawem
żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby te kwestionują prawidłowość danych,
przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, Organizator nie
potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzana, ale są one potrzebne osobom, których dane
dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub gdy osoby te wniosły sprzeciw wobec
* niepotrzebne skreślić

przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów administratora nad podstawą
takiego sprzeciwu
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją
osób, których dane są przetwarzane
wniesienia skargi do Prezesa UODO.
- podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Organizatorowi
zorganizowania Konkursu i powiadomienia laureatów o przyznaniu nagród; w zakresie, jaki dotyczy
wykonania obowiązku pobrania zaliczek na podatek dochodowy od nagród przekazanych laureatowi,
podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów wskazanej wyżej ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych
- Organizator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu w sposób opierający się
wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu

____________________________

___________________________________

MIEJSCOWOŚĆ, DATA

CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA KONKURSU

* niepotrzebne skreślić

