Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Oddział Okręgowy w Kielcach
UNIWERSYTET
JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

Załącznik do Regulaminu

Formularz zgłoszenia udziału
w Świętokrzyskim Konkursie Wiedzy z Rachunkowości

………………………………………………….
(nazwa i adres szkoły wyższej)

1.

Wyrażam zgodę na udział w Świętokrzyskim Konkursie Wiedzy z

Rachunkowości dla szkół wyższych organizowanym przez Stowarzyszenie
Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach i Uniwersytet Jana
Kochanowskiego w Kielcach.
2.

Dane studenta:

Imię i Nazwisko

Kierunek
studiów

Rok
studiów

Adres e-mail

Telefon

………………………………..
Data i podpis

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Oddział Okręgowy w Kielcach
ul. Zagnańska 84A
25-528 Kielce

3. Klauzula dla uczestników konkursów organizowanych przez Oddział
Okręgowy:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Oddział Okręgowy
w Kielcach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w celu realizacji uczestnictwa w
konkursie, a w szczególności upublicznienia wyników rozstrzygnięcia Konkursu
„Świętokrzyski Konkurs Wiedzy z Rachunkowości dla szkół wyższych” i jednocześnie
oświadczam,
iż zostałam/em poinformowana/y, że:
1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) będzie Oddział Okręgowy
w Kielcach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
2. W Oddziale powołano Inspektora Ochrony Danych (IOD), kontakt do IOD e-mail:
iod.skwp@buiskwp.pl
3. Moje dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z organizacją
i realizacją konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a 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. U.
UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej Rozporządzeniem.
4. Odbiorcą danych osobowych będą osoby upoważnione przez ADO do przetwarzania
danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz
podmioty, którym ADO zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże konieczność
przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).
5. Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji konkursu lub okres 3
lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym uczestniczyłam/em w konkursie.
6. Posiadam prawo dostępu do treści moich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu.
7. Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uznam, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
8. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wpisania
na listę uczestników konkursu; konsekwencją niepodania danych osobowych będzie
wykluczenie z udziału w konkursie.
9. Moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą
poddawane profilowaniu.
10. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

……....................................................................
Data i podpis osoby, której dane są przetwarzane

Do klauzuli dołączać: OŚWIADCZENIE W SPRAWIE UDOSTĘPNIANIA WIZERUNKU
1. Podstawa prawna:

art. 4 pkt. 1, art. 6 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych),

art. 23, art. 24 ustawy z 23.04.1964r. – Kodeks cywilny (tj. Dz.U. 2017r. poz. 459 ze
zm.)

art. 81 ustawy z 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U.
2017 r. poz. 880 z ze zm.)
2. Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku oraz jego publikację
realizowaną przez Oddział Okręgowy w Kielcach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
(Oddział) w ramach działalności statutowej, w formie elektronicznej i drukowanej
(realizacja konkursu) oraz na stronach www i portalach społecznościowych (np.:
Facebook) administrowanych bezpośrednio przez Oddział w celach informowania
o działalności Oddziału.

..........................................................................................
Data i podpis osoby, której dane są przetwarzane

Przyjmujący oświadczenie
w imieniu Oddziału
………………………………..
Data i podpis

