
Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu 

hommage à Roman Modzelewski 
 

Formularz zgłoszeniowy do Konkursu hommage à Roman Modzelewski 
organizowanego przez 

Akademię Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi 
przy współudziale magazynu Powidoki 

 
 

Imię i nazwisko  

Numer Albumu  

Adres  

Adres e-mail  

Telefon kontaktowy  

Wydział  

Kierunek  

Rok studiów  

 
Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem niniejszego Konkursu  

i akceptuję jego treść. 
 
 

Data i podpis 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na warunkach i zgodnie z 
zasadami przedstawionymi poniżej w klauzuli informacyjnej. 

 
 

Data i podpis 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 
(wszelkie zwroty pisane wielką literą, inaczej niezdefiniowane poniżej, mają znaczenie nadane im w 
Regulaminie) 

1. Administratorem danych osobowych osób uczestniczących w Konkursie, w rozumieniu Roz- 
porządzenia 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 (Dz. Urz. UE L z 2016 rok, u, poz. 119, s. 1) („RODO”), jest Akademia Sztuk 
Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, ul. Wojska Polskiego 121 („Administrator”). 

2. Dane osobowe przetwarzane są w celu organizowania Konkursu na plakat, w tym przyznania nagrody, 
na podstawie zgody uczestnika wyrażonej powyżej, po zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu. 
Podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w Konkursie - 
wycofanie zgłoszenia zawierającego dane osobowe jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w 
Konkursie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem w myśl zdania poprzedzającego. 

 
1 Formularz po wypełnieniu należy wydrukować, podpisać, a następnie zeskanować lub sfotografować. 



3. Administrator powołał inspektora ochrony danych. Kontakt pod adresem mail: iodo@asp.lodz.pl 

4. W celu promocji Konkursu oraz promocji osiągnięć dydaktycznych Administratora informacja 
zawierająca dane uczestników (imię i nazwisko, wydział i rok studiów) zostanie opublikowana w 
materiałach informacyjnych i promocyjnych Administratora. Dane osobowe mogą zostać przekazane 
przez Administratora także do podmiotów wspierających Administratora w świadczeniu usług drogą 
elektroniczną, które dostarczają i serwisują systemy informatyczne Administratora. Dane mogą zostać 
także przekazane innym podmiotem przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, na 
podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Administrator jest zobowiązany 
przekazać dane osobowe organom publicznym na podstawie przepisów prawa. 

5. Dane osobowe zawarte w dokumentacji Konkursu będą przetwarzane w formie elektronicznej i 
papierowej. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres 
6 miesięcy od momentu ogłoszenia wyników Konkursu. 

6. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do dotyczących ich danych osobowych oraz ich poprawiania, 
a także do żądania usunięcia danych bądź ograniczenia przetwarzania. 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego– tj. do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza 
przepisy RODO. 

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z klauzulą informacyjną 

 
 

Data i podpis 


