
(załącznik nr 3) 

Dane osobowe i oświadczenia uczestnika Konkursu* 

na: ,,Projekt koncepcyjny rewitalizacji budynku D Wydziału Elektrotechniki 

i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza przy  

ul. M. Skłodowskiej-Curie” 

 

Imię i nazwisko:  

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

Adres zamieszkania:  

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

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

Adres do korespondencji: 

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

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

Nr telefonu kontaktowego:  

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

E-mail: 

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

 

1. Oświadczam, że jako zgłaszający pracę projektową do udziału w Konkursie na: 

,,Projekt koncepcyjny rewitalizacji budynku D Wydziału Elektrotechniki i Informatyki 

Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza przy  

ul. M. Skłodowskiej-Curie” jestem jej wyłącznym autorem / autorem w ……. % **. 

Oświadczam, iż praca stanowi dzieło oryginalne, jest wolna od wad prawnych, w żaden 

sposób nie narusza praw osób trzecich zarówno w zakresie merytorycznym, jak  

i wykorzystywanych narzędzi do jego opracowania, ani obowiązujących przepisów 

prawa.  

2. Oświadczam, iż zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane  

w regulaminie Konkursu na ,,Projekt koncepcyjny rewitalizacji budynku D Wydziału 

Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza przy 

ul. M. Skłodowskiej-Curie”. 

 

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

(miejsce, data, czytelny podpis uczestnika Konkursu) 



Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych  

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Politechnikę 

Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza, dla potrzeb niezbędnych do organizacji 

i przeprowadzenia Konkursu na ,,Projekt koncepcyjny rewitalizacji budynku D Wydziału 

Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza przy ul. 

M. Skłodowskiej-Curie” oraz publikacji wyników Konkursu (zgodnie z art.6 ust.1 lit. a 

Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - Dz. Urz. 

UE.L 2016 Nr 119, s. 1). Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych 

jest Politechnika Rzeszowska im Ignacego Łukasiewicza (al. Powstańców Warszawy 12, 35-

959 Rzeszów). Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do 

realizacji celu, w jakim zostały zebrane. 

 

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

(miejsce, data, czytelny podpis uczestnika Konkursu) 

 

Klauzula informacyjna  

Zgodnie z art. 13 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 (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1) 

zwanym dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Rzeszowska im. 

Ignacego Łukasiewicza z siedzibą przy al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, 

nr tel. +48 17 865 1100, adres e-mail: kancelaria@prz.edu.pl. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Michał Mazur, nr tel. +48 17 865 1775, 

adres e-mail: iod@prz.edu.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia 

Konkursu na ,,Projekt koncepcyjny rewitalizacji budynku D Wydziału Elektrotechniki  

i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza przy  

ul. M. Skłodowskiej-Curie” oraz publikacji wyników Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 

1 lit. a Rozporządzenia (zgoda na przetwarzanie danych osobowych); 

4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych: imię, nazwisko, PESEL, adres 

zamieszkania, adres korespondencyjny, nr telefonu, adres e-mail. 



5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów, do jakich 

zostały zebrane. Odmowa ich podania (niewyrażenie zgody na ich przetwarzanie) jest 

równoznaczna z brakiem możliwości uczestniczenia w Konkursie. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem 

przypadków przewidzianych przepisami prawa oraz podmiotu działającego na zlecenie 

administratora danych, np. podmiotu świadczącego usługi IT w zakresie serwisowania 

i usuwania awarii w systemach informatycznych. 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub 

organizacji międzynarodowej. 

8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu przetwarzania lub 

do czasu odwołania zgody, stanowiącej podstawę tego przetwarzania bądź złożenia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a po tym okresie przechowywane w celach 

archiwalnych i statystycznych.  

9. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub 

ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

lub do ich usunięcia, o ile pozwalają na to przepisy prawa. 

10. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych do innego podmiotu poprzez 

złożenie wniosku do administratora danych o przeniesienie. 

11. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej 

cofnięciem, z zastrzeżeniem postanowień przepisów prawa. Cofnięcie zgody w trakcie 

trwania Konkursu skutkowało będzie wykluczeniem z Konkursu. 

12. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia. 

13. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji 

(w tym profilowaniu). 

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku  

 Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego 

wizerunku, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci 

fotografii i dokumentacji filmowej) przez Organizatora Konkursu na ,,Projekt koncepcyjny 

rewitalizacji budynku D Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej 

im. Ignacego Łukasiewicza przy ul. M. Skłodowskiej-Curie” / Politechnikę Rzeszowską im. 



Ignacego Łukasiewicza z siedzibą w Rzeszowie przy al. Powstańców Warszawy 12 na 

potrzeby ww. konkursu, zgodnie z następującymi warunkami:  

1. niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani 

terytorialnie;  

2. dla potrzeb konkursu mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form 

elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony  

z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, 

natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, 

modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby konkursu 

oraz w celach informacyjnych;  

3. niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności 

rozpowszechnianie w Internecie (w tym na stronach internetowych Organizatora 

Konkursu oraz portalach społecznościowych Facebook, Twitter, YouTube itp.) oraz 

zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych; mój wizerunek nie może 

być użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszać w inny sposób 

moich dóbr osobistych. 

 

 

 

 

* w przypadku współautorstwa oświadczenie zobowiązani są wypełnić wszyscy współautorzy, określając 

procentowo swój udział w realizacji projektu 

** - niewłaściwe skreślić 


