
KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU  

pt. „Wodna 15 - modernizacja holu wejściowego budynku przy ul. Wodnej 15 w Poznaniu” 

Imię i nazwisko: 
 

 

Adres e-mail: 
 

 

Numer telefonu: 
 

 

Kierunek:  

Stopień/Rok studiów:  

Pracownia:  

w Katedrze Architektury Wnętrz-Wydz. AWiS 

…………………………………………….…………………….….. 

Studia …..… stopnia / ………………….. 

Architektury Wnętrz IV 

 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję postanowienia Regulaminu konkursu pod tytułem  „Wodna 

15 - modernizacja holu wejściowego budynku przy ul. Wodnej 15 w Poznaniu” (dalej „Konkurs”), którego 

organizatorem jest Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu (dalej: „Organizator”), 

w tym w szczególności: 

 oświadczam, że spełniam kryteria bycia uczestnikiem Konkursu. 

 zobowiązuję się do udzielenia nieodpłatnej licencji na korzystanie z Projektu w celach promocyjnych 

i informacyjnych przez Organizatora na zasadach określonych w w/wym. Regulaminie; 

 zobowiązuję się do przeniesienia autorskich praw majątkowych do Pracy projektowej w razie zajęcia 

I, II, III miejsca lub wyróżnienia w Konkursie na zasadach określonych w wym. Regulaminie; 

 

Poznań, dnia ______________________    ________________________________ 

Czytelny podpis   

 

Dane Osobowe  

1. Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 

r. (Dz. Urz. UE L 119  z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym danych 

wizerunkowych w zakresie realizacji i przeprowadzenia konkursu „Wodna 15”, którego organizatorem jest 

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, al. Marcinkowskiego 29, 60-967 Poznań we współpracy ze Wspólnotą 

Mieszkaniową, ul. Wodna 15 w Poznaniu z siedzibą przy ul. Wybickiego 6, 61-529 Poznań, NIP 783-169-56-

52. 

2. Wobec mnie Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu spełnił obowiązek informacyjny wynikający                            

z ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119  z 

04.05.2016. 

 

Poznań, dnia ______________________   ________________________________ 

Czytelny podpis  

 

Obowiązek informacyjny 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) informujemy, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny 

Abakanowicz w Poznaniu, al. Marcinkowskiego 29, 60-967 Poznań. 



2) Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość 

przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: 

iod@uap.edu.pl 

3) Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przeprowadzenie konkursu pod nazwą 

„Wodna 15 - modernizacja holu wejściowego budynku przy ul. Wodnej 15 w Poznaniu” oraz wyłonienie 

laureatów. 

4) Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich 

przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz przedstawiciele Wspólnoty 

Mieszkaniowej ul. Wodna 15 w Poznaniu  z siedzibą przy ul. Wybickiego 6, 61-529 Poznań. 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu określonego 

w pkt. 3. 

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. 

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa. 

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwi udział                

w Konkursie. 

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 

profilowaniu. 

10) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. 

 

 

 

 

 

 

 


