
Załącznik 2. 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wzięcia udziału  

w Konkursie na najlepszą pracę dyplomową obronioną w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,  

ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław, NIP: 896-000-69-97, tel. +48 71 36 80 100, fax +48 

71 36 72 778, e-mail: kontakt@ue.wroc.pl. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych są następujące: tel. +48 71 36 80 453,  

e-mail: iod@ue.wroc.pl 

3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie 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, w tym na podstawie art. 6 ust. 1 pkt „a”. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych uniemożliwi 

wzięcie udziału w konkursie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia 

konkursu, komunikacji związanej z udziałem w konkursie, wykorzystania mojego wizerunku na 

zdjęciach robionych na uroczystości wręczenia nagród do przygotowania relacji z konkursu na 

stronę internetową Administratora danych. 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez jeden rok od zakończenia konkursu,  

a następnie będą przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217,  

z późn. zm.). 

6. Dane będą udostępniane wyłącznie następującym odbiorcom: osobom upoważnionym przez 

Administratora danych osobowych do przetwarzania danych osobowych  

w związku z przeprowadzeniem konkursu oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w 

imieniu 

Administratora danych na podstawie umów zawartych z Administratorem danych. 

7. Przysługuje mi wobec Administratora danych osobowych, na zasadach określonych  
w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, prawo dostępu do moich 
danych osobowych, żądania ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego 
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

8. Przysługuje mi prawo do cofnięcia niniejszej zgody w dowolnym momencie, do momentu 

zakończenia rejestracji. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Dane osobowe nie będą przekazane do Państwa trzeciego w rozumieniu Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. 

10. Nie będzie stosowane podejmowanie decyzji oparte wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

 
       …………………………………………………………… Data i czytelny podpis 
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