
 
Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu 

Nr zgłoszenia 

 

 

O!świecenie 
II Konkurs Graficzny 

im. Jana Feliksa Piwarskiego 
Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie 

 
KARTA ZGŁOSZENIA 

 

imię i nazwisko  
telefon  
e-mail  
adres korespondencyjny  

 
przebieg edukacji i kariery 
artystycznej 

 

praca konkursowa: tytuł / 
technika / rok powstania / 
wymiary: 

 
 
 

dodatkowy opis i 
uzasadnienie dotyczące pracy 

 
 
 
 
 
 

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Uniwersytet Warszawski 
informuje: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski reprezentowany przez Rektora z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 

Warszawa; 
2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można 

skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@uw.edu.pl; 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu  organizacji i przeprowadzenia Konkursu;  
4. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych; 
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane; 
6. Dane nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;  
7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów; 
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do: ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania , wniesienia sprzeciwu, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie;  
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych 

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;  
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.  

Oświadczam, że: 
1. zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem Konkursu, akceptuję jego treść i zobowiązuję się do przestrzegania 

jego zapisów; 
2. nadesłany Utwór jest moją własnością i jestem jedynym właścicielem majątkowych praw autorskich do Utworu; 
3. wyrażam zgodę na publikowanie mojego nazwiska i reprodukcji Utworu w celach promocyjnych Konkursu; 
4. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia Konkursu  oraz 

udostępnienia informacji o wynikach Konkursu. 
 

…………………………………..…… 
miejscowość i data 

………………………………………….. 
podpis 

 

 


