…………………………………………...................
(miejscowość, data)

…………………………………………...................
(imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna zespołu)

OŚWIADCZENIE
O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Stosownie do treści art. 6 ust. 1 lit. a w zw. z art. 7 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) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1 ze zm.), dalej „RODO”, niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie
dobrowolnie udostępnionych moich danych osobowych przez Instytut Wymiaru
Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie ul. Krakowskie Przedmieście 25, w celu organizacji
i przeprowadzenia konkursu: „CAPTURE THE FLAG – KONKURS BEZPIECZEŃSTWA
INTERNETOWEGO”, dalej „Konkurs”.
…………………………………………........
(podpis nauczyciela – opiekuna zespołu)

W związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie moich danych osobowych, zostałam
poinformowana /zostałem poinformowany, że:
1. Administratorem moich danych osobowych jest Instytut Wymiaru Sprawiedliwości
z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 25, 00 – 071 Warszawa. Z administratorem
można skontaktować się również telefonicznie: 22 826 03 63 lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej: iws@iws.gov.pl.
2. Inspektorem ochrony danych jest Łukasz Boryczka, e mail. lukasz.boryczka@iws.gov.pl.
3. Dane osobowe są przetwarzane przez administratora w celu:
1) organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz informowania (także w mediach)
o wynikach Konkursu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
2) wypełnienia ciążących na administratorze obowiązków wynikających z przepisów
powszechnie obowiązujących, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
4. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionych do ich otrzymywania na
podstawie przepisów prawa lub umowy.
5. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu,
a następnie do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego
z przepisów prawa.
6. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
1) dostępu do treści danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na
zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO;
2) ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
3) przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO tj. do otrzymania
przez osobę, której dane dotyczą od administratora danych osobowych jej
dotyczących, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się
do odczytu maszynowego;
4) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
5) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
7. W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt 6 ppk. 1 – 4 należy skontaktować się
z administratorem lub inspektorem ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej
danych kontaktowych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału
w Konkursie.
…………………………………………........
(podpis nauczyciela – opiekuna zespołu)

…………………………………………...................
(miejscowość, data)

…………………………………………...................
(imię i nazwisko uczestnika)

OŚWIADCZENIE
O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH*
Stosownie do treści art. 6 ust. 1 lit. a w zw. z art. 7 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) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1 ze zm.), dalej „RODO”, niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie
dobrowolnie udostępnionych moich danych osobowych przez Instytut Wymiaru
Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie ul. Krakowskie Przedmieście 25, w celu organizacji
i przeprowadzenia konkursu: „CAPTURE THE FLAG – KONKURS BEZPIECZEŃSTWA
INTERNETOWEGO”, dalej „Konkurs”.
…………………………………………........
(podpis uczestnika)

OŚWIADCZENIE
O WYRAŻENIU ZGODY NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU*
Niniejszym wyrażam nieodpłatną, nieograniczoną w czasie i co do terytorium zgodę na
publikowanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających mój wizerunek, przez Instytut
Wymiaru Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie ul. Krakowskie Przedmieście 25, w celu
informowania (także w mediach) we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach
o wynikach konkursu „CAPTURE THE FLAG – KONKURS BEZPIECZEŃSTWA
INTERNETOWEGO”. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę, przeróbkę,
łączenie i powielanie wykonanych filmów i zdjęć w formie cyfrowej i analogowej za
pośrednictwem dowolnego medium, w szczególności prasy i Internetu. Przeniesienie
niniejszego zezwolenia na osobę trzecią nie wymaga mojej uprzedniej zgody na taką
czynność.
…………………………………………........
(podpis uczestnika)
* wypełnia pełnoletni uczestnik konkursu

W związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie moich danych osobowych i mojego
wizerunku, zostałam poinformowana /zostałem poinformowany, że:
1. Administratorem moich danych osobowych jest Instytut Wymiaru Sprawiedliwości
z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 25, 00 – 071 Warszawa. Z administratorem
można skontaktować się również telefonicznie: 22 826 03 63 lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej: iws@iws.gov.pl.
2. Inspektorem ochrony danych jest Łukasz Boryczka, e mail. lukasz.boryczka@iws.gov.pl.
3. Dane osobowe są przetwarzane przez administratora w celu:
1) organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz informowania (także w mediach)
o wynikach Konkursu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
2) wypełnienia ciążących na administratorze obowiązków wynikających z przepisów
powszechnie obowiązujących, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
4. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionych do ich otrzymywania na
podstawie przepisów prawa lub umowy.
5. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu,
a następnie do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego
z przepisów prawa.
6. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
1) dostępu do treści danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na
zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO;
2) ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
3) przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO tj. do otrzymania
przez osobę, której dane dotyczą od administratora danych osobowych jej
dotyczących, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się
do odczytu maszynowego;
4) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
5) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
7. W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt 6 ppk. 1 – 4 należy skontaktować się
z administratorem lub inspektorem ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej
danych kontaktowych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału
w Konkursie.

…………………………………………........
(podpis uczestnika)

