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  Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 

Imię i nazwisko 
uczestnika konkursu 

 

Adres e-mail  

Numer telefonu  

Nazwa uczelni  

Wydział  

Rok studiów  

 
 

Klauzula Informacyjna  
dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu na identyfikację wizualną projektu  

„WOJCIECH KORFANTY.ŚLĄZAK.POLAK.EUROPEJCZYK” 
 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – (zwanym w dalszej części 

„RODO”) informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego, 

ul.  Teatralna 4, 40-003 Katowice. NIP: 6342865350, REGON: 364603340, kontakt: tel. +48 (32) 251 

75 63, e- mail: kancelaria@instytutkorfantego.pl (zwany w dalszej części „Administratorem”). 

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych, pisząc na adres e-mail:  iod@instytutkorfantego.pl. 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą:  

a) w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu na identyfikację wizualną projektu „WOJCIECH 

KORFANTY.ŚLĄZAK.POLAK.EUROPEJCZYK”  - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO - 

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym w 

związku z wypełnianiem zadań statutowych (§4 i §5 statutu Instytutu) oraz w oparciu o ustawę 

z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej; 

b) w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w szczególności 

związanego z rozliczeniem nagród i archiwizacją dokumentacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO w związku z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; 

c) w celu umieszczenia danych osobowych laureatów na stronie internetowej konkursu 

i na profilach mediów społecznościowych prowadzonych przez Instytut– na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. a RODO – czyli Państwa dobrowolnej zgody. 

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą jurorzy konkursu, partnerzy świadczący usługi 
techniczne i IT na rzecz Administratora, operator pocztowy – w przypadku wysyłki korespondencji 
w formie papierowej a także instytucje upoważnione na mocy przepisów prawa oraz instytucje na 
mocy wiążących umów (np. w celu rozliczenia środków publicznych).  

5. W przypadku umieszczenia danych osobowych na portalach społecznościowych dane mogą być 

przekazane do państwa trzeciego. Odbiorcą tych danych mogą być właściciele portali 

społecznościowych (przetwarzanie i ochrona danych osobowych odbywa się na zasadach 
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określonych przez właścicieli tych portali) w związku ich rozpowszechnieniem na profilach 

Facebook, Instagram, YouTube prowadzonych przez Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha 

Korfantego. 

6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do spełnienia celu, dla którego 

zostały zebrane. Okres przechowywania wynikał będzie z przepisów prawa dotyczących 

archiwizacji, instrukcji kancelaryjnej  i archiwalnej na podstawie Jednolitego Rzeczowego Wykazu 

Akt obowiązującego w Instytucie – przez okres 5 pełnych lat od zakończenia Konkursu (w przypadku 

materiałów będących dokumentacją konkursową).   

7. Mogą Państwo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia. 

Mają Państwo prawo do sprzeciwu oraz ograniczenia przetwarzania danych. Zakres każdego z ww. 

praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa.  

8. W przypadku wyrażenia zgody, przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie 

danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, 

iż przetwarzanie Państwa danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO. 

10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do udziału w konkursie tym samym do 

realizacji celów, o których mowa w ust. 3 pkt a i b niniejszej klauzuli.  

11. W oparciu o udostępnione dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania 

 

 
 

Oświadczenia 
 

Oświadczam, że akceptuję postanowienia zawarte w regulaminie konkursu na identyfikację wizualną 
projektu  
„WOJCIECH KORFANTY.ŚLĄZAK.POLAK.EUROPEJCZYK” oraz zapoznałem/-am się z klauzulą 
informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych. 

 

 

……………………………………………………………………….. 

data i czytelny podpis uczestnika konkursu 

 

Wyrażam zgodę na umieszczenia mojego imienia i nazwiska na stronie internetowej konkursu i w 

mediach społecznościowych prowadzonych przez Instytut, jeżeli zostanę laureatem/-ką konkursu. 

 

 

……………………………………………………………………….. 

data i czytelny podpis uczestnika konkursu 
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU 

 

Oświadczam, iż zapoznałam(em) się z Regulaminem Konkursu na identyfikację wizualną projektu 
„WOJCIECH KORFANTY.ŚLĄZAK.POLAK.EUROPEJCZYK” który akceptuję i zobowiązuję się 
stosować do jego postanowień. Świadomy(a) odpowiedzialności karnej wynikającej z tytułu 
naruszenia przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a 
także odpowiedzialności cywilnoprawnej oświadczam, że jestem twórcą Pracy konkursowej 
nadesłanej na ww. Konkurs, a także że Praca konkursowa została wykonana przeze mnie osobiście, 
nie stanowi opracowania cudzego dzieła i przysługują mi do niej pełne prawa majątkowe wraz z 
prawem zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. Jednocześnie oświadczam, że 
ww. praca konkursowa nie narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych osób oraz dóbr osobistych chronionych prawem cywilnym. W przypadku 
takiego naruszenia, w stosunku do osób trzecich będę ponosić odpowiedzialność wyłączną. 
 

……………………………………………………………. 

Data i podpis Uczestnika Konkursu  

 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU  

DOTYCZĄCE PRZENIESIENIA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH 

 

Oświadczam, iż w przypadku przyznania mi nagrody albo wyróżnienia w ramach konkursu na 
identyfikację wizualną projektu „WOJCIECH KORFANTY.ŚLĄZAK.POLAK.EUROPEJCZYK” 
organizowanego przez Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego, zobowiązuję się do 
przeniesienia na rzecz Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego, autorskich praw majątkowych 
do zgłoszonej przeze mnie pracy wraz z prawem do nieograniczonego korzystania z utworu na 
podstawie odpowiedniej umowy.  

 

 

……………………………………………………………. 

Data i podpis Uczestnika Konkursu  

 


