Regulamin konkursu „Odjazdowy Mickiewicz”
§1
1. Organizatorem konkursu „Odjazdowy Mickiewicz” (w dalszych postanowieniach zwanego
Konkursem) jest Wyższa Szkoła Humanitas z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Kilińskiego 43,
zwana dalej Organizatorem.
2. Zasady Konkursu określają postanowienia niniejszego Regulaminu oraz
powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
3. Regulamin Konkursu podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Organizatora –
www.humanitas.pl.
§2
1. Zadanie konkursowe polega na jak najszybszym przeczytaniu wybranego przez Organizatora
fragmentu Inwokacji z poematu autorstwa Adama Mickiewicza pt. „Pan Tadeusz” i
równoczesnej jazdy na rowerku treningowym (stacjonarnym).
2. Konkurs odbędzie się dnia 09 czerwca 2018 r. w godzinach 12:00-17:00 w Bibliotece Wyższej
Szkoły Humanitas (pokój 101).
3. Konkurs ma na celu wyłonienie trzech osób, które wykonają zadanie konkursowe w
najkrótszym czasie.
§3
Jurorem w Konkursie będzie obecny tego dnia w Bibliotece WSH Bibliotekarz, który będzie
odpowiedzialny za mierzenie czasu Uczestnikom Konkursu.
§4
1. Nagrody w Konkursie to miesięczne imienne karnety do Cross Box Evolution w Sosnowcu.
2. Nagrody zostały ufundowane przez Cross Box Evolution z siedzibą w Sosnowcu przy ul.
Kilińskiego 4.
3. Nagrodę, o której mowa w ust. 1, otrzymują 3 osoby, które w najkrótszym czasie przejadą
najdłuższą odległość i przeczytają wskazany tekst.
4. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 14 maja 2018 r. Laureaci zostaną poinformowani o
jego wynikach drogą e-mailową w terminie 3 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu.
5. Zgłaszane przez Uczestników reklamacje wymagają formy pisemnej i powinny zawierać
uzasadnienie. Reklamacje rozpatruje Organizator w terminie do 7 dni od daty ich otrzymania.
§5
Uczestnik, zgłaszając się do udziału w Konkursie wypełnia formularz zgłoszeniowy, stanowiący
załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych przez
Organizatora wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu.

1.
2.
3.
4.

§6
Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator – Wyższa
Szkoła Humanitas w Sosnowcu.
Celem przetwarzania danych osobowych Uczestników jest wyłącznie: prawidłowe
przeprowadzenie Konkursu.
Dane osobowe Laureatów mogą być przez Organizatora przetwarzane przez okres 5 lat od daty
podpisania oświadczeń zawartych w formularzu Konkursu.
Uczestnicy Konkursu oraz jego Laureaci w związku z przetwarzaniem przez Organizatora
danych osobowych mają prawo do:
a) żądania dostępu do danych osoby, której dotyczą,

b) żądania sprostowania danych osobowych,
c) żądania usunięcia danych,
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
5. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika Konkursu w czasie
jego trwania jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.

Załącznika nr 1
Formularz zgłoszeniowy do konkursu „Odjazdowy Mickiewicz”
Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………
Adres e-mail: …………………………………………………………………………………
Oświadczenia:
Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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 z 2016 Nr 119 poz. 1) podano mi
następujące informacje dotyczące przetwarzania moich danych osobowych:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wyższa Szkoła Humanitas z siedzibą przy ul. Kilińskiego
43, 41-200 Sosnowiec, ado@humanitas.edu.pl, tel. 32 363 12 00. 2. Wyznaczony został inspektor ochrony danych,
z którym skontaktować się można poprzez e-mail: iodo@humanitas.edu.pl. 3. Celem przetwarzania danych
osobowych jest organizacja i przeprowadzenie konkursu „Odjazdowy Mickiewicz”. 4. Podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych jest Pana/Pani: 1) zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit.
a RODO). Na jej podstawie przesyłane będą na adres e-mail informacje o ofercie (usługach) świadczonych przez
Wyższą Szkołę Humanitas, 2) wykonanie umowy, której jest Pan/Pani stroną lub podjęcie działań na Pana/Pani
żądanie przed zawarciem umowy – (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 5. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
jeśli będzie to konieczne, Pana/Pani dane będą udostępniane innym administratorom, a także podmiotom
przetwarzającym oraz osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, które muszą mieć dostęp do
danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Wymienieni odbiorcy danych zostaną zobowiązani do zachowania
danych osobowych w poufności w procesie ich przetwarzania. 6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane
do państwa trzeciego. 7. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji celów
przetwarzania danych osobowych. Okresy przechowywania mogą się różnić w zależności od celów przetwarzania
tj. 1) przez cały czas trwania konkursu 2) po zakończeniu konkursu dane osobowe są przechowywane 5 lat, 3) w
razie ewentualnego sporu, procesu sądowego lub trwającego innego postępowania (szczególnie karnego), okres
przechowywania danych będzie liczony od dnia prawomocnego zakończenia sporu, 4) jeśli zostanie wydane
orzeczenie sądowe – dane mogą być przetwarzane do 10 lat od dnia wydania prawomocnego orzeczenia
kończącego postępowanie, 5) dane przetwarzać będziemy celem przekazywania informacji o ofercie (usługach)
świadczonych przez Wyższą Szkołę Humanitas do czasu cofnięcia Pana/Pani zgody. 8. Po upływie wymienionych
okresów przechowywania dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane. 9. W związku z przetwarzaniem
danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do: 1) żądania dostępu do danych dotyczących osoby, której
dotyczą, 2) sprostowania danych osobowych, 3) żądania usunięcia danych, 4) żądania ograniczenia przetwarzania,
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 6) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 7) wniesienia
skargi do. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy przetwarzanie danych osobowych dotyczących
Pana/Pani narusza przepisy prawa. 8) Podanie przez Pana/Pani danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa
w konkursie. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości
udziału w konkursie. 9) Pana/Pani dane nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
nie będą profilowane.
…………………….
podpis

Wyrażam/ nie wyrażam* zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych
i reklamowych związanych z działalnością Wyższej Szkoły Humanitas, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)

…………………….
podpis

Wyrażam/ nie wyrażam* zgody na otrzymywanie informacji o organizowanych przez Wyższą Szkołę
Humanitas w Sosnowcu szkoleniach/ wykładach/ warsztatach/ innych przedsięwzięciach oraz informacji
gospodarczych („Newslettera”) za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030).
…………………….
podpis

Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku utrwalonego w trakcie konkursu, zgodnie z art. 81 ust.
1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 880
z późn. zm.) Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, za
pośrednictwem dowolnego medium, w szczególności udostępnianie ich poprzez stronę internetową, fanpage w
serwisie Facebook oraz zamieszczanie w materiałach promocyjnych Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu.

…………………….
podpis

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń do jego postanowień.

…………………….
podpis

