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Załącznik nr 1 do Regulaminu. 

 

Formularz zgłoszenia udziału w Debatach Oksfordzkich 

Proszę wypełnić formularz elektronicznie i odesłać na adres: oblicza.nauki@ug.edu.pl 

 

1 

 

SZKOŁA  

(PEŁNA NAZWA) 

 

 

2 

 

IMIĘ I NAZWISKO 
OPIEKUNA GRUPY 
(NAUCZYCIELA) 

 

 

3 

 

ADRES E-MAIL 
OPIEKUNA GRUPY 
(NAUCZYCIELA) 

 

 

 

4 

 

TEL. KONTAKTOWY 

 

 

 

5 

 

DATA ZGŁOSZENIA 

(DATA WYSŁANIA 
FORMULARZA) 

 

 

6 

 

IMIONA i NAZWISKA 
UCZESTNIKÓW 
KONKURSU 

 

1. 

2. 

3. 

4. 
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Oświadczam, że zapoznałem/-lam się z treścią: 
- regulaminu Konkursu debat oksfordzkich organizowanego przez Uniwersytet Gdański – Wydział 

Ekonomiczny i Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego w ramach projektu “Science Clubs  
w Uniwersytecie Gdańskim - znane i nieznane oblicza nauki” i w pełni akceptuję jego treść. 

 
Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku w celu zamieszczenia relacji z wręczania 

nagród i promocji turnieju na stronach internetowych organizatora, w mediach i oficjalnych 
profilach społecznościowych Organizatora. 

 
 
Imię i nazwisko opiekuna grupy/nauczyciela 
 
 
 
Data i podpis 
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Klauzula informacyjna 

 

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym 
dalej RODO informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą 
w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8. 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się 
pod numerem telefonu (58) 523 31 30 lub adresem e-mail: iod@ug.edu.pl. 
Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich 
przetwarzaniem. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu publikowania informacji o 
przebiegu i wynikach oraz promocji konkursu na stronach internetowych Organizatora, 
w mediach i oficjalnych profilach społecznościowych Organizatora w ramach realizacji 
misji edukacyjnej Organizatora. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych jest art. 6 RODO, ust. 1 lit. a – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na 
przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych 
celów. 

4.  Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne, a uczestnicy wyrażają 
zgodę na przetwarzanie swoich danych na potrzeby konkursu, mając prawo wglądu do 
nich i do ich poprawiania. Niepodanie danych określonych w regulaminie (imię i 
nazwisko) lub żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych jest 
równoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursu. Prawo do cofnięcia zgody 
w dowolnym momencie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez 
upoważnionych pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3. 

6. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania projektu oraz 
wymagany okres jego trwałości.  

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym.  
8. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu: 

1. prawo dostępu do treści swoich danych, 
2. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, 
3. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia 

danych – w przypadkach przewidzianych prawem, 
4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych 
osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 
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