
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Ja, niżej podpisany(a) niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

w celach organizacji i przeprowadzenia przez PWSZ im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, XII 

Olimpiady Języka Angielskiego dla Studentów Wyższych Uczelni Miasta Gniezna oraz 

udostępnienia informacji o wynikach Olimpiady. 

  

___________________________ 

         (data, imię i nazwisko)  

  

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku 

Ja, niżej podpisany(a) niniejszym wyrażam PWSZ im. H. Cegielskiego w Gnieźnie zgodę na 

nieodpłatne utrwalenie oraz nieograniczone czasowo oraz terytorialnie wielokrotne 

wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego w związku z organizacją  

i przeprowadzeniem przez PWSZ im. H. Cegielskiego w Gnieźnie XII Olimpiady Języka 

Angielskiego dla Studentów Wyższych Uczelni Miasta Gniezna oraz udostępnieniem 

informacji o wynikach Olimpiady.  

Niniejsza  zgoda  obejmuje  następujące  pola  eksploatacji: wykorzystanie, utrwalanie, 

obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, obrót  egzemplarzami, na których utrwalono mój 

wizerunek oraz na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi technikami i metodami, 

rozpowszechnianie oraz publikowanie, w materiałach służących  promocji  działalności PWSZ 

im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, w szczególności w: mediach (np. Internet), w materiałach 

promocyjnych (m.in.: w folderach, kalendarzach). 

  

___________________________ 

         (data, imię i nazwisko)  

  

  

Oświadczenie 

W nawiązaniu do art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) niniejszym oświadczam, że zostałem 

poinformowany o tym, iż:  

1. Administratorem moich danych osobowych jest PWSZ im. H. Cegielskiego  

w Gnieźnie z siedzibą ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 38,  

e-mail: sekretariat@pwsz-gniezno.edu.pl, telefon: (61) 424 29 42. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@pwsz-gniezno.edu.pl. 



3. Podstawą prawną przetwarzania moich danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1  

lit. a) RODO.  

4. Dane osobowe, które przetwarza PWSZ im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, pochodzą z Mojej 

uczelni. 

5. Moje dane będą przetwarzane w celu uczestnictwa w XII Olimpiadzie Języka Angielskiego 

dla Studentów Wyższych Uczelni Miasta Gniezna oraz udostępnienia wyników Olimpiady 

do czasu wycofania mojej zgody.  

6. Wyrażona przeze mnie zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana 

w dowolnym czasie. 

7. Mam prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia danych 

osobowych oraz ograniczenia przetwarzania. 

8. Mam też prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Podanie przeze mnie danych osobowych jest niezbędne do udziału w XII Olimpiady Języka 

Angielskiego dla Studentów Wyższych Uczelni Miasta Gniezna. Konsekwencją 

niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w konkursie. 

10. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również  

w formie profilowania. 

 

 

Oświadczenie II 

Ja, niżej podpisany(a) niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem XII 

Olimpiady Języka Angielskiego dla Studentów Wyższych Uczelni Miasta Gniezna. 

  

___________________________ 

         (data, imię i nazwisko)  

 


