Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie i publikację danych osobowych – dotyczy
niepełnoletnich uczestników Białostockiego Testu Informatyków i zgody wyrażonej przez ich
rodziców/opiekunów

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka …………………………………………….. w wydarzeniu
Białostocki Test Informatyków 2019.
Wyrażam
zgodę
na
przetwarzanie
danych
osobowych
mojego
dziecka
zawartych
w formularzu rejestracyjnym przez Politechnikę Białostocką w ramach wydarzenia Białostocki Test
Informatyków, w tym na podanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska dziecka, w związku z
udziałem w ww. wydarzeniu we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym wydarzeniu i
jego wynikach.
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem wydarzenia Białostocki Test Informatyków.
Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych oraz,
że zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym Administratora w zakresie przetwarzania danych
osobowych.
…………………………...…

…………....………………………………

(miejscowość, data)

(czytelny podpis)

KLAUZULA INFORMACYJNA DO WW. OŚWIADCZENIA
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
1.

2.

3.
4.
5.
6.

1

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok (dalej
Uczelnia). W celu skontaktowania się z Uczelnią, osoba, której dane osobowe są przetwarzane może napisać e-mail do
Inspektora Ochrony Danych, na adres: iod@pb.edu.pl.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1) umożliwienia udziału w wydarzeniu Białostocki Test Informatyków, przeprowadzenia wydarzenia, ogłoszenia wyników,
promocji wydarzenia.
na podstawie zgody - art. 6 ust. 1 lit. a RODO1;
2) archiwizacji,
na podstawie Zarządzenia Nr 748 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia
instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania Archiwum
Uczelnianego i Centrum Historii Politechniki Białostockiej w zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 650, z późn. zm.) oraz innych obowiązujących przepisów prawa regulujących
te kwestie – art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
3) generowania statystyk
na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Uczelni polegającego na możliwości generowanie statystyk – art. 6 ust. 1 lit. f
RODO.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w wydarzeniu, a brak ich podania uniemożliwi wzięcie
udziału w wydarzeniu.
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, którym dane będą musiały być udostępnione na podstawie
przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach niezbędnych do realizacji wyżej określonych celów,
przewidzianych przepisami prawa oraz wewnętrznymi aktami prawnymi obowiązującymi w Uczelni.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii oraz z zastrzeżeniem przepisów
prawa przysługuje prawo do:

Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)

1) sprostowania danych;
2) cofnięcia udzielonej zgody, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
3) usunięcia danych;
4) wniesienia sprzeciwu;
5) przenoszenia danych;
6) ograniczenia przetwarzania danych.
Realizacja wyżej wymienionych praw odbywa się poprzez złożenie pisemnego podania do Uczelni.
7. Uczelnia nie przekazuje danych osobowych poza teren Polski/UE/EOG.
8. Uczelnia przetwarza podane dane osobowe w sposób opierający się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym
profilowaniu.
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – dotyczy laureatów i osób wyróżnionych w Białostockim Teście
Informatyków, którzy otrzymali jedną z nagród finansowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

2

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok (dalej
Uczelnia). W celu skontaktowania się z Uczelnią, osoba, której dane osobowe są przetwarzane może napisać e-mail do
Inspektora Ochrony Danych, na adres: iod@pb.edu.pl.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1) przyznania i wypłacenia nagrody w wydarzeniu Białostocki Test Informatyków i jej rozliczenia podatkowego,
2) archiwizacji,
3) rachunkowości,
na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm.),
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz 395, z późn. zm.), ustawy z dnia 26 lipca 1991
roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 200,
z późn. zm.) oraz na podstawie Zarządzenia Nr 748 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie
ustalenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania
Archiwum Uczelnianego i Centrum Historii Politechniki Białostockiej
w zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 650, z późn. zm.) oraz innych obowiązujących przepisów prawa regulujących te kwestie –
art. 6 ust. 1 lit. c RODO2;;
4) generowania statystyk
na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Uczelni polegającego na możliwości dochodzenia roszczeń przez
administratora oraz generowanie statystyk – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do zrealizowania celów wymienionych powyżej,
a brak ich podania uniemożliwi przyznanie nagrody w konkursie.
Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane ew. właściwemu urzędowi skarbowemu., a także innym podmiotom, którym dane
będą musiały być udostępnione na podstawie przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach niezbędnych do realizacji wyżej określonych celów,
przewidzianych przepisami prawa oraz wewnętrznymi aktami prawnymi obowiązującymi w Uczelni.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii oraz z zastrzeżeniem przepisów
prawa przysługuje prawo do:
1) sprostowania danych;
2) usunięcia danych;
3) ograniczenia przetwarzania danych.
Realizacja wyżej wymienionych praw odbywa się poprzez złożenie pisemnego podania do Uczelni.
Uczelnia nie przekazuje danych osobowych poza teren Polski/UE/EOG.
Uczelnia nie przetwarza podanych danych osobowych w sposób opierający się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym
profilowaniu.
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie.

Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku –
dotyczy niepełnoletnich uczestników Białostockiego Testu Informatyków i zgody wyrażonej przez ich
rodziców/opiekunów

Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka
…………………………………………….., utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w
tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) przez Politechnikę Białostocką z siedzibą w Białymstoku
przy ul. Wiejskiej 45a oraz przez współpracujące z Politechniką Białostocką media, na potrzeby
działalności promocyjnej i informacyjnej Białostockiego Testu Informatyków.
1. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.
2. Dla potrzeb Białostockiego Testu Informatyków wizerunek mojego dziecka może być użyty do
różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z
wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania
filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych
materiałów powstających na potrzeby wydarzenia oraz w celach informacyjnych i promocyjnych
Politechniki Białostockiej.
3. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w
Internecie, w tym na stronach Politechniki Białostockiej pb.edu.pl i jej subdomenach a także innych
stronach administrowanych przez Uczelnię, na stronie internetowej wydarzenia http://bti.pb.edu.pl/
oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych.
4. Wizerunek mojego dziecka nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej lub naruszać w
inny sposób dóbr osobistych.
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/-am się z obowiązkiem informacyjnym Administratora w
zakresie przetwarzania danych osobowych mojego dziecka.

…………………………...…
(miejscowość, data)

…………....………………………………
(czytelny podpis)

KLAUZULA INFORMACYJNA DO WW. OŚWIADCZENIA
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w postaci wizerunku
Podczas wydarzenia Białostocki Test Informatyków w dniu 4 grudnia 2019 roku w Politechnice Białostockiej w Białymstoku
przy ul. Wiejskiej 45A, utrwalany będzie wizerunek osób biorących w niej udział. Wykonywane będą zdjęcia, nagrania video
oraz ew. transmisja on-line w internecie. Osoby, które nie wyrażają zgody na utrwalenie wizerunku proszone są o zgłoszenie tego
faktu bezpośrednio fotografom lub organizatorowi wydarzenia. Udział w wydarzeniu bez powyższego zgłoszenia, jest traktowany
jako wyraźne działanie potwierdzające przyzwolenie osoby na przetwarzanie wizerunku jako danej osobowej.
1.

2.
3.
4.
5.

Administratorem
Pani/Pana
danych
osobowych
jest
Politechnika
Białostocka,
z siedzibą w Białymstoku, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok (dalej Uczelnia). W celu skontaktowania się z Uczelnią, osoba,
której dane osobowe są przetwarzane może napisać e-mail do Inspektora Ochrony Danych, na adres: iod [at] pb.edu.pl.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach promocyjnych i informacyjnych Białostockiego Testu Informatyków na
podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO1.
Pani/Pana wizerunek możemy udostępniać następującym podmiotom media współpracujące z Uczelnią, ew. podmioty
drukujące materiały informacyjne.
Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski/UE/EOG.
Pani/Pana wizerunek przetwarzany będzie do czasu wycofania udzielonej zgody.

6.
7.

8.
9.

Zgoda udzielona przez Panią/Pana jest dobrowolna. W przypadku nie wyrażania zgody na fotografowanie oraz utrwalanie
Pani/Pana wizerunku uprasza się o opuszczenie sali lub zgłoszenie odpowiedniej osobie.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii oraz z zastrzeżeniem przepisów
prawa przysługuje prawo do:
1) cofnięcia udzielonej zgody, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani / Pana zgody przed jej wycofaniem,
2) usunięcia danych,
3) ograniczenia przetwarzania danych,
4) wniesienia sprzeciwu,
5) przenoszenia danych.
Realizacja wyżej wymienionych praw odbywa się poprzez złożenie pisemnego podania do Uczelni.
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie wizerunku jako danej osobowej narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie.
Informujemy, że Administrator nie przetwarza podanych danych osobowych w sposób opierający się na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

