
Załącznik nr 2 do Regulaminu 

Klauzula  informacyjna  dla  uczestniczek  i  uczestników  Konkursu na  projekt  z  zakresu  grafiki
użytkowej popularyzujący ideę języka równościowego ze względu na płeć (feminatywy)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oso( b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogo( lne rozporządzenie o
ochronie danych), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu informuje, iz3 :

1. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  uczestniczek  i  uczestniko( w  Konkursu  jest
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z siedzibą przy ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712
Poznan( .

2. Administrator  danych  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych  –  kontakt  mailowy
iod@amu.edu.pl  .  

3. Pani/Pana dane  osobowe przetwarzane  będą  w celu  rejestracji,  organizacji,  przeprowadzenia
oraz  w  celu  publikacji  wyniko( w  Konkursu,  publikacji  informacji  o  laureatkach  i  laureatach
Konkursu i ich prac, w tym przekazania nagrody laureatkom i laureatom.

4. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych
osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celo( w, do
jakich zostały zebrane.

5. Dane  osobowe  mogą  byc(  udostępnianie  podmiotom  upowaz3nionym  na  podstawie  przepiso( w
prawa. Dostęp do danych osobowych, będą posiadac( osoby upowaz3nione przez Administratora do
ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązko( w słuz3bowych.

6. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyz3ej  okres( lonych celo( w, a po
tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego
prawa.

7. Posiada  Pan/Pani  prawo  dostępu  do  tres(ci  swoich  danych  oraz,  z  zastrzez3eniem  przepiso( w
prawa,  prawo  do  ich  sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do
przenoszenia danych,  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.W przypadku gdy
przetwarzanie  danych osobowych odbywa  się  na podstawie zgody,  ma Pani/Pan mają  prawo
cofnięcia  zgody  w  dowolnym  momencie.  Wycofanie  zgody  powoduje  skutki  na  przyszłos(c(.
Wycofanie  zgody  nie  wpływa  na  zgodnos(c(  z  prawem  przetwarzania,  kto( rego  dokonano  na
podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

8. Przysługuje  Pani/Panu  prawo  do  wniesienia  skargi  na  przetwarzania  danych  osobowych  do
organu  nadzorczego  –  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych  ul.  Stawki  2,  00-193
Warszawa.

9. Pani/Pana  dane  nie  będą przetwarzane  w  sposo( b  zautomatyzowany  i  nie  będą
poddawane profilowaniu zgodnie z art. 22 RODO.

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wyraz3am zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet im. Adam Mickiewicza w
Poznaniu,  w celach rejestracji,  organizacji  i  przeprowadzenia  rejestracji,  organizacji,  przeprowadzenia
oraz  w celu  publikacji  wyniko( w Konkursu na projekt  z  zakresu grafiki  użytkowej  popularyzujący  ideę
języka równościowego ze względu na płeć (feminatywy), publikacji informacji o laureatach Konkursu i ich
prac oraz w celu przekazania nagrody.  Przyjmuję do wiadomos(ci, z3e wyraz3enie zgody jest dobrowolne,
jednak konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.
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Data i podpis

Klauzula zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika Konkursu

Wyraz3am zgodę na nieodpłatne, wielokrotne,  bezterminowe i nieograniczone terytorialnie, utrwalenie i
rozpowszechnianie  mojego  wizerunku  utrwalonego  na  zdjęciach,  w  materiałach  audio-wizualnych,
prezentacjach lub innych formach publikacji,  wykonanych na potrzeby  Konkursu  na projekt  z  zakresu
grafiki  użytkowej  popularyzujący  ideę  języka  równościowego  ze  względu  na  płeć  (feminatywy) ,  w  tym
działan(  informacyjnych,  promocyjnych,  archiwizacyjnych,  na stronach internetowych Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu, stronie Facebook UAM, w publikacjach oraz za pos(rednictwem wszelkich
pozostałych medio( w dystrybucji informacji o Konkursie, działan(  informacyjno-promocyjnych i publikacji
wyniko( w Konkursu.  

Data i podpis


