
 

 

 
 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu pn. 

Dyktando w języku angielskim 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  

Imię i nazwisko ………………………………….. wiek  …………………… 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. 

U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) wyłącznie w celu prawidłowego przeprowadzenia konkursu pn. 

Dyktando w języku angielskim, organizowanego w dniu 30 maja 2018 r. przez Wyższą Szkołę 

Humanitas z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Kilińskiego 43.  

W przypadku, gdyby zostanę Laureatem konkursu, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych poprzez ich umieszczenie na stronie internetowej konkursu wraz z 

informacją o zajętym w nim miejscu, a także przez ich umieszczenie na materiałach 

reklamowych, promocyjnych itp. Wyższej Szkoły Humanitas.  

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Wyższa Szkoła Humanitas z siedzibą w 

Sosnowcu przy ul. Kilińskiego 43 (kod pocztowy: 41 – 200) 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: iodo@humanitas.edu.pl 

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest prawidłowe przeprowadzenie konkursu 

pn. Dyktando w języku angielskim, a w odniesieniu do danych osobowych Laureata – 

także promocja Wyższej Szkoły Humanitas. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pana/Pani zgoda. 

5. Na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa dane osobowe mogą być 

przekazywane innym administratorom, jeżeli będzie to konieczne dla prawidłowego 

wykonywania ich ustawowych obowiązków. Odbiorcy danych, wskazani w zdaniu 

poprzedzającym, zobowiązani są do zapewnienia ich należytej ochrony w procesie 

przetwarzania. 

6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.  

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 roku, licząc od dnia zakończenia 

konkursu pn. Dyktando w języku angielskim. 

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Wyższą Szkołę Humanitas 

przysługuje Panu/Pani prawo do: 

a) żądania dostępu do przetwarzanych danych osobowych 

b) sprostowania danych osobowych, 

c) żądania usunięcia danych osobowych, 

d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 

g) wniesienia skargi do organu właściwego w sprawach ochrony danych osobowych 

w przypadku stwierdzenia, że dane te są przetwarzane niezgodnie z przepisami 

prawa. 
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9. Podanie danych osobowych następuje dobrowolnie i jest ono warunkiem Pana/Pani 

udziału w konkursie. Konsekwencją odmowy podania danych będzie brak możliwości 

udziału przez Pana/Pani dziecko w konkursie. 

10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji ani nie będą profilowane.  

 

………………………………. 

 


