Załącznik nr 3 do Regulaminu na najlepszą pracę magisterską z zakresu historii
opozycji demokratycznej PRL w latach 1976-1989
RODO
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Śląskie
Centrum Wolności i Solidarności na potrzeby przeprowadzenia konkursu na
pracę magisterską z zakresu historii opozycji demokratycznej PRL w latach
1976-1989

KLAUZULA RODO
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego 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
organizator informuje, iż: Administratorem Danych Osobowych jest: Śląskie Centrum
Wolności i Solidarności. 40-596, Katowice ul. Wincentego Pola 38
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w ŚCWIS.: Marek Suchan
marek.suchan@aviso.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia uczestnictwa w Konkursie,
którego dotyczy niniejszy regulamin na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) RODO (UE), w
szczególności: dane osobowe przetwarzane są w celu prawidłowego
przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy, wręczenia nagrody, oraz w celu
publikacji pracy konkursowej wraz z informacją o autorze pracy.
4. Odbiorcami danych osobowych mogą być: Komisja orzekającą o wygranej w
konkursie. Firmy świadczące usługi teleinformatyczne. Firmy audytorskie. Urząd
Skarbowy. Wydawnictwa.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez dwa lata od daty rozstrzygnięcia
Konkursu. W przypadku wygranej, dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6
lat dla celów podatkowych oraz przez okres niezbędny dla ochrony praw autorskich.
Planowany termin zakończenia przetwarzania danych osobowych może zostać
wydłużony o czas obsługi roszczeń.
6. Uczestnik Konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które
wykonywano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wniosek o usunięcie danych

jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w Konkursie, w tym wypłaty nagrody
określonej w niniejszym Regulaminie.
7. Uczestnik Konkursu ma prawo do wniesienia skargi do właściwego organu
nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie
danych osobowych, które go dotyczą dotyczących narusza przepisy Ogólnego
Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne i jest warunkiem
udziału w Konkursie.

