
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w LV Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym im. 
prof. Antoniego Swinarskiego i przetwarzanie danych osobowych oraz potwierdzenie 

zapoznania się z regulaminem i akceptacja jego zapisów 
 

(oświadczenie wypełnia uczestnik lub, w przypadku jego niepełnoletności, opiekun prawny) 
 
Ja, niżej podpisana/podpisany, oświadczam, że wyrażam zgodę na udział 

_________________________________________________ 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu  

______ 

Klasa 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Nazwa i adres szkoły 
 
w LV Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym im. prof. Antoniego Swinarskiego organizowanym 
przez Wydział Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku szkolnym 2018/2019. 
 

 *Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika/uczestniczki konkursu przez 
Wydział Chemii UMK w Toruniu w celu organizacji i przeprowadzenia Ogólnopolskiego Konkursu 
Chemicznego im. prof. Antoniego Swinarskiego zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt.1 ustawy z 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z  2015 r. poz.2135).   
 

 *Oświadczam ponadto, iż zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu oraz Informacjami  na 
temat ochrony danych osobowych, zamieszczonymi na stronie internetowej konkursu 
(https://www.chem.umk.pl/konkurs-chemiczny/regulamin/) i akceptuję ich zapisy. 
 

 *Wyrażam zgodę na przesłanie wyników szczegółowych Konkursu moich/mojego dziecka na 
adres e-mail: ………………………………………………………….. (w przypadku, gdy jest to 
adres nauczyciela, wymagana jest również osobno jego zgoda). Adres ten będzie wykorzystany 
przez Administratora wyłącznie w celu kontaktu z Organizatorami oraz w celu przekazania 
wyników.  
 

 Wyrażam zgodę na zamieszczenie danych osobowych uczestniczki/uczestnika  na stronie 
internetowej Konkursu w przypadku zakwalifikowania się uczestnika do zawodów finałowych oraz 
przypadku uzyskania tytułu laureatki/laureata Konkursu, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r.  nr 90 poz. 
631 z późn. zm). 

Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania danych osobowych w zakresie imienia, 
nazwiska oraz miejsca nauki uczestnika konkursu, a także wyników końcowych Konkursu 
w  publikacji na stronie internetowej Wydziału Chemii UMK w Toruniu. Niniejsza zgoda nie jest 
ograniczona czasowo ani terytorialnie. 

 

 

 Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego 
wizerunku/ wizerunku mojego dziecka, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach 
(w tym w postaci fotografii) przez Organizatorów na potrzeby konkursu w przypadku wyłonienia 
jako finalistki/finalisty, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r.  nr 90 poz. 631 z późn. zm). 
 
Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. Dla 
potrzeb konkursu wizerunek uczestniczki/uczestnika może być użyty do różnego rodzaju form 
elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych 
osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem. 
Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie 
w Internecie (w tym na stronach Wydziału Chemii UMK oraz na stronie Konkursu na portalu 
Facebook) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Mój/mojego dziecka 
wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji dla mnie/niego obraźliwej lub naruszać 
w inny sposób moich/jego dóbr osobistych. 
 
*) Zgody obowiązkowe do udziału w Konkursie 

 
 

……………………………...………………………………… 
Data i podpis uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego   

 


