
 

Załącznik nr 1 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i udostępnianie wizerunku 
 

Ja, niżej podpisany, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystywanie wizerunku Uczestnika Olimpiady 
……………………………………………………………………………………………………… w celu przeprowadzenia Ogólnopolskiej Olimpiady 
Antysmogowej – Konkursu Wiedzy o Powietrzu i Zmianach Klimatu organizowanego przez NASK – Państwowy Instytut 
Badawczy, z siedzibą przy ul. Kolskiej 12, 01-045 Warszawa na poniższych zasadach. 

Wykorzystanie wizerunku 

Wyrażam zgodę na nieograniczone czasowo udostępnienie wizerunku lub głosu Uczestnika Olimpiady, utrwalonego w postaci 
zdjęć i filmów w celu wykorzystania go w fotorelacji z Ogólnopolskiej Olimpiady Antysmogowej – Konkursu Wiedzy o 
Powietrzu i Zmianach Klimatu, organizowanego przez NASK – Państwowy Instytut Badawczy, z siedzibą przy ul. Kolskiej 12, 
01-045 Warszawa. 

Fotorelacja może zostać opublikowana w sieci Internet na stronach www Organizatora Olimpiady oraz w mediach 
społecznościowych. 

Przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 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 (RODO). 

Potwierdzam zapoznanie się z treścią Regulaminu „Ogólnopolskiej Olimpiady Antysmogowej – Konkursu Wiedzy o Powietrzu 
i Zmianach Klimatu”, dostępnego na stronie https://olimpiadaesa.nask.pl/regulamin oraz przyjmuję do wiadomości, że: 

1) Administratorem danych osobowych uczestników Olimpiady jest Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – 
Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 12; kontakt do Inspektora 
Ochrony Danych w NASK-PIB: iod@nask.pl; 

2) NASK-PIB będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników Olimpiady w zakresie wskazanym w formularzu 
zgłoszeniowym przez nauczyciela, który dokonuje zgłoszenia Uczestnika; dane będą przetwarzane na podstawie 
dobrowolnej zgody Uczestnika Olimpiady (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), do celów związanych ze zgłoszeniem 
uczestnictwa oraz udziałem w Olimpiadzie, w tym informowania o szczegółach organizacyjnych i ewentualnych 
zmianach w programie Olimpiady oraz w celu przesłania Uczestnikom, o których mowa w punkcie 6 Regulaminu, 
nagrody konkursowej i publikacji listy laureatów na stronie https://olimpiadaesa.nask.pl  po zalogowaniu 
(opublikowana lista laureatów Olimpiady będzie obejmować imię i nazwisko, klasę i szkołę Uczestnika); 

3) Dane osobowe Uczestników Olimpiady mogą być udostępnione przez NASK-PIB podmiotom świadczącym NASK-PIB 
usługi lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne, związane z obsługą Olimpiady i procesu rejestracji jego 
Uczestników; dane osobowe laureatów w zakresie: imię i nazwisko, klasa i szkoła, zostaną opublikowane na stronie 
https://olimpiadaesa.nask.pl . 

4) Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres przeprowadzenia Olimpiady  
i wysyłki nagród, jednakże nie dłużej niż 6 miesięcy od ogłoszenia wyników Olimpiady;  

5) Uczestnikowi Olimpiady przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia 
przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych; 

6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne; Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania udzielonej zgody w 
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem; w tym celu należy poinformować organizatora Olimpiady na adres: olimpiada@esa.nask.pl;  

7) Wycofanie udzielonej zgody przed zakończeniem Olimpiady skutkować może niedopuszczeniem Uczestnika do 
udziału w Olimpiadzie lub jego odpowiedniej części; dotyczy to także niepodania przez Uczestnika danych 
wymaganych lub podania danych nieprawidłowych lub niekompletnych; 

8) Uczestnikowi Olimpiady przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 
9) Dane osobowe Uczestników Olimpiady nie są przez NASK-PIB wykorzystywane do profilowania ani innego 

podobnego podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany. 

…………………………………………………………………….. 

Data, podpis rodzica/opiekuna prawnego /Uczestnika Olimpiady 

https://olimpiadaesa.nask.pl/

