
                                                                                                              
 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Ja, niżej podpisany(a) niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych*/ danych osobowych 

mojego syna/ córki* (imię i nazwisko ucznia) ________________________________________ w celach organizacji i 

przeprowadzenia przez Centrum Językowe Politechniki Łódzkiej I Olimpiady Języka Angielskiego dla uczniów szkół 

średnich z elementami technicznymi LANGTECH 2019 oraz udostępnienia informacji o wynikach Olimpiady. 

 

___________________________ 

         (data, imię i nazwisko)  

 

*niepotrzebne skreślić 

 

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku 

Ja, niżej podpisany(a) _______________________________________________________________niniejszym wyrażam CJ 

Politechniki Łódzkiej zgodę na nieodpłatne utrwalenie oraz nieograniczone czasowo oraz terytorialnie wielokrotne 

wykorzystanie mojego wizerunku*/ wizerunku mojego syna/ córki* (imię/ nazwisko 

ucznia)__________________________________________  utrwalonego w związku z organizacją i przeprowadzeniem przez 

Centrum Językowe Politechniki Łódzkiej I Olimpiady Języka Angielskiego dla uczniów szkół średnich LangTech2019 oraz 

udostępnieniem informacji o wynikach Olimpiady. Niniejsza  zgoda  obejmuje  następujące  pola  eksploatacji: wykorzystanie, 

utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, obrót  egzemplarzami, na których utrwalono mój wizerunek oraz na 

zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, 

w materiałach służących  promocji  działalności Politechniki Poznańskiej w szczególności w: mediach (np. Internet), w 

materiałach promocyjnych (m.in.: w folderach, kalendarzach, newsletterze). 

 

___________________________ 

         (data, imię i nazwisko)  

*niepotrzebne skreślić 

 

Oświadczenie 

W nawiązaniu do art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) niniejszym oświadczam, że zostałem poinformowany o 

tym, iż:  

1. Administratorem moich danych osobowych jest Centrum Językowe Politechniki Łódzkiej z siedzibą z siedzibą 

w Łodzi przy Al. Politechniki 12. , e-mail: cj@adm.p.lodz.pl, telefon: (+48) 42 631 28 10 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – rbi@adm.p.lodz.pl 

3. Podstawą prawną przetwarzania moich danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 lit. a lub f RODO.  

4. Dane osobowe, które przetwarza Politechnika Łódzka, pochodzą bezpośrednio ode mnie. 

5. Moje dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia I Olimpiady Języka Angielskiego dla uczniów szkół średnich 

LangTech 2019 oraz udostępnienia wyników Olimpiady.  

6. Prawnie uzasadnionym interesem Organizatora jest działalność marketingowa.  

7. Moje dane będą przechowywane do czasu zgłoszenia przeze mnie żądania ich usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania. 

8. Wyrażona przeze mnie zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w każdym czasie. 

9. Mam prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia danych osobowych oraz 

ograniczenia przetwarzania. 

10. Mam też prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

11. Podanie przez mnie danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia I Olimpiady Języka Angielskiego dla 

uczniów szkół średnich LangTech 2019. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości 

przeprowadzenia konkursu. 

12. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

 

___________________________ 

         (data, imię i nazwisko)  
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