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REGULAMIN KONKURSU
„ZOSTAŃ LIDEREM EKO-ZMIAN”
§1
Postanowienia ogólne
1.1.

Organizatorem konkursu jest Koło Empatii Ekologicznej działające przy Zakładzie Prawa
i Administracji w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku.

1.2.

Celem konkursu jest edukacja i zwiększenie zaangażowania uczniów i nauczycieli szkół
ponadpodstawowych w promocję postaw obywatelskich w ekologii.

1.3.

Miejscem przeprowadzenia Konkursu jest terytorium województw: podlaskiego
i warmińsko-mazurskiego.

1.4.

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs ogłaszany na stronie
internetowej: https://wsfiz.edu.pl/Liderzy-eko-zmian/ oraz profilu: Projekt Liderzy EkoZmian | Facebook.

1.5.

Definicje. Przez terminy użyte w niniejszym Regulaminie konkursu „Zostań Liderem EkoZmian” rozumie się:

Regulamin - niniejszy regulamin;
Konkurs - konkurs opisany w niniejszym Regulaminie;
Uczestnik konkursu - dwu-pięcioosobowe drużyny uczniów pod opieką nauczyciela ze szkół
ponadpodstawowych z terytorium województw: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, które
zgłoszą się do udziału w Konkursie.
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§2
Zasady uczestnictwa w Konkursie
2.1. Uczestnikami Konkursu mogą być 2-5 osobowe drużyny uczniów oraz nauczyciel-opiekun
ze szkół ponadpodstawowych z terenu województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.
2.2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz
członkowie ich rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa, oraz innych podmiotów biorących
bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora.
2.3. Uczestnicy spełniający powyższe wymagania mogą wziąć udział w Konkursie, wysyłając
prace konkursowe na adres e-mail organizatora: liderzy.eko-zmian@wsfiz.edu.pl w terminie
do 25.04.2022 r. do godz. 23:59.
2.4.

W Konkursie jedna drużyna może złożyć jedną pracę konkursową.

2.5. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację jego zasad przewidzianych
w niniejszym Regulaminie.
2.6. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia zgłoszeń do Konkursu, które nie dotarły
do niego w odpowiednim terminie. Uczestnik Konkursu jest świadomy ryzyk związanych
z funkcjonowaniem sieci Internet, występowania awarii łączy internetowych, awarii systemu
Uczestnika Konkursu.
2.7.

Nagrody w Konkursie:

1 Nagroda - główna:
- warsztat z ekspertami dziennikarzami, reżyserami w profesjonalnym studiu filmowym EkoInfluencerów WSFiZ oraz wizyta w studiu radiowym radia ESKA - patrona medialnego,
- wycieczka z przewodnikiem w głąb Puszczy Knyszyńskiej,
- zestaw nagród rzeczowych.
2 Nagroda:
- zestaw nagród rzeczowych.
3 Nagroda:
- zestaw nagród rzeczowych.
§3
Zasady przyznawania nagród Konkursowych
3.1. Zadaniem każdego Uczestnika Konkursu jest przesłanie zgłoszenia email z załącznikiem
w postaci własnego utworu (produktu promocyjno-reklamowego) dot. kampanii edukacyjnej na
temat: promowania Postawy "bycia EKO" - troski o Ziemię i naturę poprzez np. oszczędzanie
zasobów naturalnych, energii, pieniędzy, zakupów produktów ekologicznych, nadawania drugiego
życia przedmiotom używanym, sadzenia drzew, robienia domków dla owadów zapylaczy,
korzystania z roweru jako środka komunikacji, itp.
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Nadesłana praca konkursowa musi mieć formę: plakatu, filmu, piosenki, wiersza (zapis
w formacie cyfrowym).
W treści zgłoszenia email należy wskazać:
a. tytuł nadesłanej pracy - utworu (produktu promocyjno-reklamowego),
b. imiona i nazwiska uczniów z drużyny,
c. imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna drużyny,
d. nazwa szkoły,
e. adres szkoły,
f. nr telefonu szkoły.
Do wiadomości e-mail należy załączyć:
a. pracę zgłaszaną do konkursu,
b. zgody na przetwarzanie danych osobowych - według wzorów w załącznikach do
niniejszego Regulaminu: załącznik nr 1 (zgoda uczestnictwa osoby niepełnoletniej),
załącznik nr 2 (zgoda uczestnictwa osoby pełnoletniej).
3.2. Uczestnik Konkursu wysyłając zgłoszenie oświadcza, że praca nie była nigdzie wcześniej
publikowana oraz że jest on jedynym właścicielem praw autorskich do tekstu, zdjęć, nagrań, które
nie naruszają przepisów prawa, prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw na dobrach
niematerialnych.
3.3. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji Utworu, który narusza
obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu lub też prawa, w tym
dobra osobiste, osób trzecich. Odmowa publikacji lub usunięcie, o których mowa w zdaniu
poprzednim, są równoznaczne z wykluczeniem Uczestnika Konkursu z przeprowadzanej przez
Organizatora Konkursu. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących
w Polsce przepisów prawa, norm społecznych i obyczajowych, postanowieniami niniejszego
Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego, a w szczególności do nie zgłaszania w ramach
Konkursu utworów, które:
a. są obraźliwe;
b. nawołują do agresji;
c. obrażają osoby trzecie;
d. zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby;
e. obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie;
f. są wulgarne lub zawierają wulgaryzmy;
g. przyczyniają się do łamania praw autorskich;
h. propagują używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających;
i. propagują nadmierne spożywanie alkoholu;
j. zawierają linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje;
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k. zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe osób innych niż zgłaszający się
do Konkursu Uczestnik;
l. zawierając treści o charakterze komercyjnym (reklamy);
m. są niestosowne w kontekście informacji o śmierci osoby publicznej bądź prywatnej;
n. w inny sposób naruszają przepisy prawa, normy społeczne bądź obyczajowe lub
Regulamin.
3.4. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcie/nieopublikowania utworów, których
autorzy:
a. nie działają we własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie;
b. działają z fikcyjnych kont/profili w Internecie
3.5. Uczestnik poprzez przesłanie zgłoszenia, wyraża zgodę na publikację utworu na stronach
internetowych organizatora z podaniem danych oraz oświadcza, że udziela Organizatorowi
nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, licencji na korzystanie
z utworu na następujących polach eksploatacji:
a. prawo publicznego odtwarzania (w tym w sieci wewnętrznej), wykonywania oraz
nadawania, a także publicznego udostępniania w sieci Internet w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do Odpowiedzi dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, niezależnie
od rodzaju i sposobu działania urządzenia, aplikacji, którym się w tym celu posługuje;
b. prawo utrwalania dowolną techniką, w szczególności techniką cyfrową;
c. prawo wprowadzania do pamięci komputera oraz do własnych baz danych;
d. prawo utrwalania, zwielokrotniania, publikowania i rozpowszechniania w systemie on-line
w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanych końcowych
użytkowników sieci Internet lub sieci wewnętrznej, jak również na każdym nośniku
audiowizualnym, a w szczególności na nośniku magnetycznym i dysku komputerowym
oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego;
e. prawo do tworzenia papierowych wersji na potrzeby własne Organizatora;
f. prawo dostosowania do wymagań technicznych Organizatora;
g. prawo wykorzystania w celu promocji i reklamy;
h. prawo do wyświetlania i wystawiania;
i. prawo wykorzystania w celu rozpowszechniania utworów zależnych stworzonych
z wykorzystaniem w zakresie publikacji i rozpowszechniania poprzez wielokrotne
publiczne odtwarzanie na monitorach wieloekranowych typu LED (Infoscreenach) oraz
utrwalania w celu przechowywania do publicznego odtwarzania określonego niniejszym;
j. prawo do wprowadzania do obrotu, wytwarzania określoną techniką egzemplarzy, w tym
techniką, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową;
k. prawo dokonywania obróbki komputerowej, adaptacji i modyfikacji zawartości, bez
naruszania istoty treści merytorycznej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji,
wymaganych przez specyfikę medium internetowego, portalu mobilnego, radia
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l.
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o.
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q.
r.
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t.

internetowego, w tym przetworzenie do udostępnienia fonogramowego, telewizji, w tym
przetworzenie do udostępnienia audiowizualnego;
prawo do wykorzystywania w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej w całości
lub we fragmentach, wraz z prawem włączania (lub ich fragmentów) do innych utworów
i tworzenia opracowań (abstraktów);
prawo dostosowania do formatu urządzeń mobilnych, w tym aplikacji urządzeń mobilnych;
użyczenie lub najem danego egzemplarza, w tym przekazywania, także odpłatnego innym
podmiotom;
prawo do prezentowania, w tym odpłatnego, do ograniczonego lub nieograniczonego kręgu
odbiorców, w tym w szczególności w ramach usług telekomunikacyjnych za
pośrednictwem aparatów telefonicznych i innych urządzeń mobilnych (np. sms/mms);
prawo do nadawania analogowego i/lub cyfrowego (w jakimkolwiek systemie lub
technologii) za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację
naziemną;
nadawania analogowego i/lub cyfrowego (w jakimkolwiek systemie lub technologii) za
pośrednictwem satelity;
równoczesnego i integralnego nadawania (reemitowania) m. in. za pośrednictwem platform
cyfrowych oraz sieci kablowych (w jakimkolwiek systemie lub technologii);
wykonywania praw zależnych i udzielania zgody na ich wykonanie;
Organizator uprawniony będzie także do udzielania sublicencji w pełnym zakresie licencji
wskazanym powyżej.

3.6. Kryterium wyłonienia Zwycięzcy jest nadesłanie najciekawszej, zdaniem Komisji
Konkursowej, pracy konkursowej. Oceny nadesłanych pac konkursowych dokonuje Komisja
Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z Przedstawicieli Organizatora.
3.7. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa złożona
z przedstawicieli Organizatora. Z czynności Komisji zostanie sporządzony protokół,
z wyszczególnieniem Zwycięzców Konkursu oraz przyznanych im nagród.
3.8. Posiedzenie Komisji, podczas którego nastąpi przyznanie Nagrody konkursowej, odbędzie
się do 6 dni roboczych od dnia zakończenia konkursu. Komisja zastrzega sobie prawo do
nieprzyznania Nagrody konkursowej w przypadku, gdy żadna z prac konkursowych nie będzie
spełniać wymogów Regulaminu, o czym poinformuje na stronie internetowej:
https://wsfiz.edu.pl/Liderzy-eko-zmian/ oraz profilu: Projekt Liderzy Eko-Zmian | Facebook wraz
z podaniem szczegółowych wyjaśnień.
3.9.

Jeden Uczestnik może otrzymać jedną Nagrodę.

3.10. Nagroda w Konkursie określona w pkt. 2.8. regulaminu nie podlega wymianie na jej
równowartość w pieniądzu ani na nagrody innego rodzaju.
3.11. Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
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§4
Ogłaszanie wyników i wydanie nagród w Konkursie
4.1. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpią w dniu 9 maja 2022 r. w Wyższej Szkole
Finansów i Zarządzania w Białymstoku podczas uroczystego spotkania z uczestnikami konkursu.
Ponadto informacja o wynikach Konkursu umieszczona zostanie na stronie internetowej:
https://wsfiz.edu.pl/Liderzy-eko-zmian/ oraz profilu: Projekt Liderzy Eko-Zmian | Facebook
do 6 dni roboczych od daty Posiedzenia Komisji Konkursowej, o którym mowa w pkt. 3.8
niniejszego Regulaminu.
4.2. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o wygranej, a następnie w terminie do 48
godzin zobowiązani są przesłać potwierdzenie gotowości do odbioru nagrody za pomocą zwrotnej
wiadomości e-mail: liderzy.eko-zmian@wsfiz.edu.pl.
4.3. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą z przyczyn niezależnych
od Organizatora lub niespełnienia wymogów podanych w punkcie 4.2. powyżej procedura wyboru
zwycięzcy powtórzy się zgodnie z postanowieniami punktów 3.6. i 3.8. Regulaminu.
4.4. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych będzie stanowić przyczynę odmowy
wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej.
4.5.

Wydanie nagrody nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

4.6. Nagroda może zostać przyznana jedynie drużynie, która spełni wszystkie warunki
Konkursu opisane w niniejszym Regulaminie.
4.7. Po zakończeniu procesu weryfikacji danych Zwycięzca zostanie poinformowany przez
Organizatora o sposobie i miejscu odbioru nagrody. Nagrody nieodebrane ulegają przepadkowi.
§5
Postępowanie reklamacyjne
5.1. Wszelkie skargi dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy mogą składać
drogą elektroniczną lub na piśmie.
5.2. Skarga powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również
dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje składane drogą elektroniczną należy przesłać na
adres: liderzy.eko-zmian@wsfiz.edu.pl.
5.3.

Skarga rozpatrywane będą w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

5.4.

Skargi rozpatrywane będą na podstawie niniejszego Regulaminu.

5.5. Uczestnik zostanie o decyzji powiadomiony listem wysłanym na adres podany skardze
w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Odpowiedź na skargę złożoną drogą
elektroniczną zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika
w reklamacji.
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§6
Przetwarzanie danych osobowych
6.1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywa się zgodnie
z rozporządzeniem 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. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm).
6.2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok, tel. 85/67
85 823, e-mail: kancelaria.rektora@wsfiz.edu.pl.
6.3. Podanie danych: imię, nazwisko, adres szkoły, e-mail szkoły, nr telefonu jest dobrowolne,
a osobie podającej dane przysługuje prawo dostępu do danych, prawo sprostowania danych, prawo
ograniczenia przetwarzania, prawo usunięcia danych, wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania,
a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych. W zakresie,
w jakim ww. dane są przetwarzane w celu realizacji konkursu (Regulamin) – Uczestnikowi
przysługuje także prawo do przenoszenia danych. Odbiorcy danych w zakresie danych adresowych
Zwycięzców Konkursu wskazani są w punkcie powyższym.
6.4. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane w celu realizacji konkursu. przez
okres realizacji Konkursu i 2 lata po realizacji konkursu, mogą być przetwarzane do momentu
upływu przedawnienia roszczeń (6 lat na koniec roku kalendarzowego) a w przypadku danych
osobowych Zwycięzców Konkursu, którym wydano nagrody – dane są przetwarzane przez okres
wymagany obowiązującymi przepisami podatkowymi i o rachunkowości.
6.5. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych określa Polityka
prywatności dostępna pod adresem: https://wsfiz.edu.pl/rodo/.
6.6. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania
w Białymstoku, ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok, możliwy jest pod numerem tel. 85/ 67 85 851 lub
adresem e-mail: iod@wsfiz.edu.pl.
§7
Postanowienia Końcowe
7.1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: https://wsfiz.edu.pl/Liderzy-ekozmian/ oraz profilu: Projekt Liderzy Eko-Zmian | Facebook.
7.2. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. Wszelkie
materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny.
7.3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą
rozstrzygane przez Sąd właściwy według obowiązujących przepisów.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „Zostań Liderem Eko-Zmian”
…………………………………………………………………………….
miejscowość, data

ZGODA
na uczestnictwo osoby niepełnoletniej w Konkursie „Zostań Liderem Eko-Zmian” organizowanym
przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Białymstoku
Ja niżej podpisana/podpisany wyrażam zgodę na udział w Konkursie „Zostań Liderem Eko-Zmian” przez
niepełnoletniego syna/córkę**……...........................................................................................................................
(imię i nazwisko osoby niepełnoletniej**)

Jednocześnie, wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych
osoby niepełnoletniej, podanych w niniejszym oświadczeniu.
Jednocześnie oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/a o możliwości wycofania zgody w dowolnym
momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: liderzy.eko-zmian@wsfiz.edu.pl
Zostałam/em również poinformowana/y o tym, że dane zbierane są w ramach Konkursu pn. „Zostań Liderem EkoZmian”, którego organizatorem jest Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, ul. Ciepła 40, 15-472
Białystok o celu ich zbierania, dobrowolności podania oraz innych prawach mi przysługujących.
.................................................................
czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego
** za niepełnoletnią uważa się osobę, która nie ukończyła 18 roku życia
KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA KONKURSU „ZOSTAŃ LIDEREM EKO-ZMIAN”
WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU
Informuje się, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok,
Tel 85/67 85 823 e-mail: kancelaria.rektora@wsfiz.edu.pl;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku, ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok, możliwy
jest pod numerem tel. 85/ 67 85 851 lub adresem e-mail: iod@wsfiz.edu.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu uczestniczenia w Konkursie „Zostań Liderem Eko-Zmian” oraz na podstawie art. 6 ust. 1
lit. a) i b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.1;
4) odbiorcami Pana/Pani* danych osobowych jest Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku.
5) dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa spoza Unii Europejskiej) bądź organizacji międzynarodowej;
6) dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu;
7) Pana/Pani* dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat w Zasobach Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku;
8) posiada Pani/Pan* prawo do żądania od Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku dostępu do danych osobowych, prawo do
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych;
9) ma Pan/Pani* prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uzasadnione
jest, że Pana/Pani* dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
10) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora skutkuje
niemożnością uczestniczenia w konkursie.

.................................................................
czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego
*niewłaściwe skreślić
1

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. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm).

Projekt Liderzy Eko-Zmian jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i
Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny
Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu „Zostań Liderem Eko-Zmian”
…………………………………………………………………………….
miejscowość, data

ZGODA
na uczestnictwo w Konkursie „Zostań Liderem Eko-Zmian” organizowanym
przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Białymstoku
Ja niżej podpisana/podpisany ………………………………………………………..……………………………
(imię i nazwisko osoby uczestnika)

wyrażam zgodę na udział w Konkursie „Zostań Liderem Eko-Zmian”.
Jednocześnie, wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w niniejszym
oświadczeniu.
Jednocześnie oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/a o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie
poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: liderzy.eko-zmian@wsfiz.edu.pl
Zostałam/em również poinformowana/y o tym, że dane zbierane są w ramach Konkursu „Zostań Liderem Eko-Zmian”,
którego organizatorem jest Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok o
celu ich zbierania, dobrowolności podania oraz innych prawach mi przysługujących.
.................................................................
czytelny podpis uczestnika
KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA KONKURSU „ZOSTAŃ LIDEREM EKO-ZMIAN”
WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU
Informuje się, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok,
Tel 85/67 85 823 e-mail: kancelaria.rektora@wsfiz.edu.pl;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku, ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok, możliwy
jest pod numerem tel. 85/ 67 85 851 lub adresem e-mail: iod@wsfiz.edu.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu uczestniczenia w Konkursie „Zostań Liderem Eko-Zmian” oraz na podstawie art. 6 ust. 1
lit. a) i b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.2;
4) odbiorcami Pana/Pani* danych osobowych jest Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku.
5) dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa spoza Unii Europejskiej) bądź organizacji międzynarodowej;
6) dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu;
7) Pana/Pani* dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat w Zasobach Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku;
8) posiada Pani/Pan* prawo do żądania od Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku dostępu do danych osobowych, prawo do
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych;
9) ma Pan/Pani* prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uzasadnione
jest, że Pana/Pani* dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
10) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora skutkuje
niemożnością uczestniczenia w konkursie.
.....................................................................
czytelny podpis uczestnika
*niewłaściwe skreślić
2

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. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm).

