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Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
(Załącznik nr 3 do Umowy dotycząca współorganizacji XIII Edycji Konkursu „TT-CS Hi-Tech” na najlepszą magisterską pracę dyplomową) 

 

Ja niżej podpisany/a….................................................................... (podać imię i nazwisko) 

otrzymałem poniższe informacje o przetwarzaniu moich danych osobowych przez 

organizatorów „XIII Edycji Konkursu „TT-CS Hi-Tech” na najlepszą magisterską pracę 

dyplomową”: 

 

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA INFORMUJE: 

Kto przetwarza Twoje dane osobowe  

O celach i sposobach przetwarzania danych osobowych, podawanych w związku z konkursem, o którym 
mowa w przedłożonym uczestnikom Regulaminie decydują współorganizatorzy (dwaj odrębni administratorzy 
danych osobowych) a jednym z nich jest Politechnika Wrocławska z siedzibą we Wrocławiu przy Wybrzeże 
Wyspiańskiego 27. Reprezentuje ją Rektor. Z administratorem można się skontaktować poprzez formularz i 
dane umieszczone na stronie www.pwr.edu.pl/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora. 
Administrator ten wyznaczył też Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD), z którym można się 
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w Uczelni przez 
adres e-mail: IOD@pwr.edu.pl;  

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania 

Twoje  dane osobowe przetwarzane będą na podstawie dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w 
celu przeprowadzenia odpowiednich procedur w ramach konkursu związanego z działalnością Politechniki 
Wrocławskiej (administratora i organizatora konkursu).  
Dokumentacja konkursu może podlegać następnie obowiązkom archiwizacyjnym opartym na przepisach 
powszechnych stosowanych w szkolnictwie wyższym. Może to prowadzić do ujawnienia uprawnionym osobom 
i instytucjom dokumentacji konkursowej a w tym także informacji o osobach wyłonionych jako laureaci 
konkursu. Takie przetwarzanie będzie niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
realizowanych przez administratora – uczelnię publiczną (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych 

Twoje dane osobowe zostaną udostępnione osobom zaangażowanym w procedury konkursowe – w tym 
upoważnionym pracownikom Uczelni. Dane te mogą też zostać udostępnione pracownikom firm i instytucji 
współpracujących przy organizacji konkursu – w tym również na ich stronach www czy w mediach 
społecznościowych. Jeśli podmioty takie są też współorganizatorami konkursu możesz też od nich otrzymać 
odrębne informacje o przetwarzaniu przez nich twoich danych osobowych. Odbiorcami Państwa danych mogą 
też stać się instytucje i podmioty uprawnione do nadzorowania działań Uczelni. Jeżeli to tylko będzie 
uzasadnione oraz prawnie dopuszczalne a zarazem wykonalne wówczas administrator przed udostępnieniem 
dokumentów może dokonać anonimizacji twoich danych. 

Okres przechowywania danych 

W ramach procedur konkursowych dane osobowe będą przetwarzane w okresie od ich zebrania do końca 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym ogłoszono wyniki konkursu. Następnie dane laureatów (osób 
wyróżnionych przez komisję konkursową) zostaną upublicznione i będą przetwarzane w ten sposób 
bezterminowo. Mogą one być publicznie dostępne do dnia zastąpienia ich danymi o nowych laureatach a 
także mogą zostać zarchiwizowane. Administrator zastrzega sobie prawo archiwizowania konkursowych wraz 
z informacją o ich autorze w celu późniejszego wystawienia, eksponowania lub publikacji zgodnie z 
nabywanymi prawami autorskimi.  
W przypadku publikowania informacji czy relacji związanych z konkursem (w prasie czy mediach 
społecznościowych) dane osobowe wraz z wizerunkiem będą publicznie dostępne przez okres udostępnienia 
takich relacji ich odbiorcom (odpowiednio do medium).  

Prawa podmiotów danych 

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych i masz możliwość ich sprostowania. Możesz tez skorzystać 
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z prawa do usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przeniesienia twoich danych. Zgodę na przetwarzanie 
możesz cofnąć. Możesz skorzystać z prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jakiego administrator 
dokonuje z uwagi na swój usprawiedliwiony prawnie interes (gdy Uczelnia wykorzysta te dane w celu 
popularyzacji i promowania nauki). Aby wycofać zgodę możesz przesłać pisemną informację na adres 
siedziby Organizatora Konkursu. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na legalność czynności 
przeprowadzonych na danych przed wycofaniem zgody.  

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną Twoich danych osobowych. 
W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), którego Biuro mieści się pod 
adresem: Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych 

Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do umożliwienia wzięcia udziału w 
procedurach konkursowych. Brak zgody uniemożliwiałby Twój udział w konkursie (który też jest dobrowolny). 

 
 
TRANSITION TECHNOLOGIES-CONTROL SOLUTIONS SP. Z O. O. INFORMUJE 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) wskazujemy, że: 

1. Administratorem danych jest Transition Technologies-Control Solutions Sp. z o. o., mająca siedzibę 

we Wrocławiu, ul. Słonimskiego 6, 50-304 Wrocław, KRS 0000735249 

2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email Piotr.Zieminski@tt-cs.com.pl , 

a także pisemnie na adres siedziby administratora. 

3. Twoje dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska oraz wizerunku będą przetwarzane zgodnie z 

RODO w celu informacyjnym, promocyjnym i publikacji twoich danych osobowych na stronach 

internetowych i profilach w serwisach społecznościowych Administratora (Facebook, Instragram, 

LinkedIn, YouTube) i na stronie internetowej Administratora (https://www.tt-cs.com.pl/) na podstawie 

zgody w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z udziałem w Konkursie TT Hi-Tech na 

najlepszą pracę magisterską ( „Konkurs”). 

4. Twoje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego, tzn. poza obszar Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego w takim zakresie, w jakim dostawcy serwisów społecznościowych korzystają 

z infrastruktury poza EOG, także do takich krajów, co do których Komisja Europejska nie stwierdziła 

odpowiedniego stopnia ochrony 

5. Twoje dane osobowe wskazane w pkt 3 powyżej będą przechowywane do czasu wycofania przez 

Ciebie zgody na przetwarzanie w tym celu. Wycofanie zgody następuje poprzez przesłanie 

oświadczenia o wycofaniu zgody na adres poczty elektronicznej 

Piotr.Zieminski@tt-cs.com.pl .Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

6. Twoje dane osobowe mogą być udostępniane spółkom w Grupie Transition Technologies. 

7. Przysługuje Ci prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania i usunięcia, a także 

prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do 

przenoszenia danych. 

8. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (PUODO) www.uodo.gov.pl, gdy uznasz, że przetwarzanie przez Administratora danych 

osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

9. Przetwarzanie Twoich danych nie będzie podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w 

tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

mailto:Piotr.Zieminski@tt-cs.com.pl
https://www.tt-cs.com.pl/
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10. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym lub umownym, lub warunkiem zawarcia 

umowy a ich podanie przez Ciebie jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi Twój 

udział w Konkursie, a Twoje zgłoszenie zostanie usunięte.  

 
 
 

KLAUZULE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

Aby wyrazić dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w powyżej opisany 
sposób, należy zaznaczyć krzyżykiem „x” odpowiednie poniżej wskazane pole (lub pola) i 
złożyć podpis poniżej. 
 
 

□  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia 

konkursu z moim udziałem; 
 

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Transition Technologies-Control Solutions sp. z o.o. z siedzibą we 

Wrocławiu przy ul. Antoniego Słonimskiego 6, 50-304 Wrocław, KRS 0000735249, moich danych osobowych 
w zakresie imienia, nazwiska, adresu e-mail, utrwalonego wizerunku w związku z moim udziałem w Konkursie 
TT-CS Hi-Tech na najlepszą pracę magisterską. Rozumiem, że dane osobowe będą przetwarzane w celu 
wyboru laureata konkursu oraz mogą być prezentowane w serwisach społecznościowych Transition 
Technologies-Control Solutions sp. z o.o.: Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn oraz na stronie 
internetowej Spółki https://www.tt-cs.com.pl/.  

□  Potwierdzam otrzymanie informacji dotyczącej administrowania moimi danymi osobowymi przez 

Politechnikę Wrocławską i przez Transition Technologies-Control Solutions sp. z o.o 
 

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (w tym na dokonywanie modyfikacji mojego 

wizerunku poprzez kadrowanie lub inne dopasowanie do dokumentu, w którym będzie publikowany 
wizerunku) w celu opublikowania informacji o wynikach i laureatach konkursu w związku z popularyzowaniem 
nauki i wiedzy przez Politechnikę Wrocławską; 
 

□ Wyrażam zgodę na wykorzystanie pracy konkursowej zgodnie z celem konkursu i zasadami określonymi w 

regulaminie konkursu. 

 
 
...............................................      .................................................... 
Miejscowość, data            podpis uczestnika konkursu  

 
 
 


