
Klauzula informacyjna dla nieletniego uczestnika konkursu 

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 przetwarza-

niem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchy-

lenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Politechnika 

Poznańska informuje, iż: 

1. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu jest Politechnika Po-

znańska z siedzibą przy pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań. 

2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – kontakt mailowy: 

iod@put.poznan.pl 

3. Dane osobowe uczestnika konkursu przetwarzane będą w celu rejestracji, organi-

zacji i przeprowadzenia konkursu matematyczno-informatycznego KOALA, publikacji 

informacji o laureatach konkursu na stronie internetowej https://koala.poznan.pl, 

a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami RODO. 

4. Dane osobowe uczestników konkursu oraz osób odbierających nagrody mogą być 

udostępnione Współorganizatorom konkursu, sponsorom oraz  fundatorom nagród 

w zakresie i celu związanym z przeprowadzeniem konkursu. 

5. Dane osobowe uczestnika konkursu przetwarzane są na podstawie zgody wyrażo-

nej przez rodzica/opiekuna prawnego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

6. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich 

zostały zebrane. 

7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych 

celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy po-

wszechnie obowiązującego prawa. 

8. Rodzic/opiekun prawny ma prawo dostępu do treści danych osobowych uczestni-

ka konkursu oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usu-

nięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesie-

nia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorcze-

go – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, 

rodzic/opiekun prawny posiada prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wyco-

fanie zgody powoduje skutki na przyszłość. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

9. Dane osobowe uczestnika konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomaty-

zowany i nie będą poddawane profilowaniu zgodnie z art. 22 RODO. 

Oświadczenie 
Oświadczam, że zapoznałam/em się  z regulaminem konkursu KOALA organizowanego 
przez Wydział Matematyki i Informatyki UAM, Instytut Informatyki Politechniki Po-
znańskiej, Odział Poznański Polskiego Towarzystwa Matematycznego oraz V Liceum 
Ogólnokształcące w Poznaniu i akceptuję jego wszystkie warunki. 

Podpis uczestnika ………………………………….……………………………………….. 

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział w konkursie 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie KOALA: 

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

Nazwa i adres szkoły …………………………………………………………….……………………………………. 

…………………………………………………………….…………………………………………………………………… 

 Wyrażam zgodę                    

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
Jako opiekun prawny małoletniej/ego …………………………………………..………….……………… 
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (imię, nazwisko, 
klasa, nazwa i adres szkoły) przez Politechnikę Poznańską oraz Współorganizatorów,  
w celach rejestracji, organizacji i przeprowadzenia konkursu. Jednocześnie oświad-
czam, że wyrażam zgodę na publikację wyników konkursu oraz osiągnięć uzyskanych 
przez moje dziecko na stronie internetowej konkursu: https://koala.poznan.pl Posia-
dam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, 
w jakim zostały zebrane. 

 Wyrażam zgodę       

Zgoda na wykorzystanie wizerunku 
Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie przez 
Politechnikę Poznańską i Wydział Matematyki i Informatyki UAM wizerunku mojego 
dziecka/podopiecznego, utrwalonego w postaci zdjęć grupowych, jako uczestnika kon-
kursu. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nieograniczona ilościowo, czasowo ani teryto-
rialnie. Zakres zgody  obejmuje wszystkie formy publikacji, w szczególności rozpo-
wszechnianie w Internecie oraz zamieszczanie w materiałach promocyjnych i informa-
cyjnych przez organizatorów oraz sponsorów konkursu. 

 Wyrażam zgodę       

 Nie wyrażam zgody  

Podpis rodzica/opiekuna ………………………………………………………………….. 
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