
REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU PLASTYCZNO-FOTOGRAFICZNEGO 
 

Załącznik nr 1 

(wypełnia rodzic/opiekun prawny uczestnika niepełnoletniego) 

 

  

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

………………………….……………………….  

(imię i nazwisko uczestnika) 

w celu organizacji i wzięcia udziału w Międzynarodowym Konkursie Plastyczno-Fotograficznym 

"Ars Astronomica" w  roku szkolnym 2020/21, organizowanym przez Planetarium Wydziału Nauk 

Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana 

Długosza w Częstochowie oraz Szkołę Podstawową nr 1 im. Zdobywców Przestworzy w 

Częstochowie ul. Księżycowa 6, 42-202 Częstochowa. Stowarzyszenie „Astronomia Nova” w 
Krakowie. 
 

2. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej. 

                                                                     

……………………..............................                               …………………………………….. 

(Data)     (Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

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 (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.) informuję, 

że: 

Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im.  

Jana Długosza w Częstochowie, Waszyngtona4/18, 42-200 Częstochowa 

 

1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  możliwy jest pod adresem e-mail: iod@ujd.edu.pl, 34 37-84-

133 

2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)w celu organizacji  

i wzięcia udziału dziecka/ucznia w  Międzynarodowym konkursie plastyczno-fotograficznym "Ars 

Astronomica" w  roku szkolnym 2020/21 zgodnie z regulaminem konkursu. 

3. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na 

podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy zawartej przez Administratora danych. 

4. Dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt. 

5. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo do wycofania zgody w dowolnym 

momencie. 

6. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna  

z brakiem możliwości udziału dziecka/ucznia w konkursie. 

 



Załącznik nr 2 

(wypełnia uczestnik pełnoletni) 

 

………………………………………………. 

(Imię i nazwisko uczestnika) 

  

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu organizacji i wzięcia 

udziału w IX Międzynarodowym Konkursie Plastyczno-Fotograficznym "Ars Astronomica" w  roku 

szkolnym 2020/21, organizowanym przez Planetarium Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i 

Technicznych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie oraz 

Szkołę Podstawową nr 1 im. Zdobywców Przestworzy w Częstochowie ul. Księżycowa 6, 42-202 

Częstochowa. Stowarzyszenie „Astronomia Nova” w Krakowie. 

 

2. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej. 

 

 

……………………………..          ……………................... 

(Data)      (Czytelny podpis uczestnika) 

 

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 (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.) informuję, 

że: 

Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im.  

Jana Długosza w Częstochowie, Waszyngtona4/18, 42-200 Częstochowa 

 

1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  możliwy jest pod adresem e-mail: : iod@ujd.edu.pl, 34 37-84-

133 

2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu organizacji  

i wzięcia udziału dziecka/ucznia w  Międzynarodowym konkursie plastyczno-fotograficznym 

"ArsAstronomica" w  roku szkolnym 2020/21zgodnie z regulaminem konkursu. 

3. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie 

przepisów prawa lub na podstawie umowy zawartej przez Administratora danych. 

Dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt. 

4. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo do wycofania zgody w dowolnym 

momencie. 

5. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna  

z brakiem możliwości udziału dziecka/ucznia w konkursie. 

 


