
pieczęć nagłówkowa szkoły

…………………………………………………..
miejscowość, data

Niniejszym potwierdzamy, że uczeń:

………………………………………………………………………                                  ………………………………………..
imię/imiona, nazwisko                                                                                                                                                                        data urodzenia (RRRR-MM-DD)

uczęszcza do klasy 

…......................…………………………...................................................................................................
numer/symbol klasy, profil klasy

w szkole

…......................…………………………...................................................................................................

…......................…………………………...................................................................................................
nazwa szkoły wraz z danymi kontaktowymi (tel., e-mail)

…………………………………………………………
podpis i pieczątka (v-ce) dyrektora szkoły

Zaświadczenie wydaje się dla celów procedury eliminacyjnej konkursu PING8 organizowanego przez Wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
w Szczecinie.

, tryb (trzyletnie/czteroletnie liceum, czteroletnie/pięcioletnie technikum)



Uczestnicy konkursu PING albo – w przypadku niepełnoletniości – Opiekunowie Prawni Uczestników, 

informujemy,  iż  obecnie  mają  zastosowanie  przepisy  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), zwane dalej  "RODO".
Obowiązywanie przepisów RODO nakazuje nam przekazanie Państwu, czyli uczestnikom albo ich opiekunom prawnym, wszystkich
niezbędnych wg przepisów RODO informacji  o tym, w jaki sposób przetwarzamy i chronimy posiadane przez nas Państwa dane
osobowe.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ
Komisję Konkursową Ogólnopolskiego Konkursu PING organizowanego przez Wydział Informatyki 

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie,
BĘDĄCEGO ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH

• Przechowujemy i  przetwarzamy Państwa (albo Państwa podopiecznych): imię,  nazwisko,  datę  urodzenia,  adres  e-mail,  numer
telefonu, dane szkoły i klasy.
• Państwa dane osobowe znajdują się w naszej bazie uczestników konkursu PING  i przetwarzane będą przez Zachodniopomorski
Uniwersytet Technologiczny (zwany dalej ZUT) lub podmioty działające na jego zlecenie na podstawie wyrażonej przez Państwa
zgody (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO) i/lub w ramach uzasadnionego interesu administratora danych jakim jest ZUT (art. 6 ust. 1 pkt f)
RODO), polegającego na prowadzeniu konkursu programistycznego i wyłonienia jego zwycięzców, na czas niezbędny do realizacji
celu przetwarzania nie dłuższy niż okres w jakim ZUT zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji związanej z jego realizacją
lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.
• Administratorem  Państwa  danych  osobowych  jest  Zachodniopomorski  Uniwersytet  Technologiczny,  z  siedzibą  w  Szczecinie,
al. Piastów 17. Dane te będą przetwarzane w siedzibie administratora , Wydziału Informatyki ZUT w Szczecinie, ul. Żołnierska 52 lub
podmiotów działających na jego zlecenie przy realizacji konkursu.
• Przysługuje Państwu prawo dostępu do własnych danych osobowych i prawo do ich poprawiania lub sprostowania, prawo do
żądania  ich  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  skargi  do  organu  nadzorczego  (Prezes  Urzędu  Ochrony  Danych
Osobowych) lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, a także prawo do
żądania  przeniesienia  danych  ujętych  w  ustrukturyzowanym,  powszechnie  używanym  formacie,  nadającym  się  do  odczytu
maszynowego, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem, odpowiednio do postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Podawanie danych jest dobrowolne.
• Zgoda wyrażona na  przetwarzanie danych może zostać  wycofana w każdym czasie,  jednak  wycofanie zgody  nie  wpływa na
zgodność  z  prawem przetwarzania,  którego  dokonano  na  podstawie  zgody  przed  jej  wycofaniem.  W razie  cofnięcia  zgody  na
przetwarzanie danych,  lub po upływie okresu,  na jaki  jej  udzielono,  ZUT będzie miał  prawo do przetwarzania Państwa danych
osobowych wyłącznie na czas i w zakresie, w jakim zezwalać na to będą przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w
ramach uzasadnionego prawnie interesu ZUT, jakim jest w szczególności wymagany prawem obowiązek dokumentowania własnej
działalności.
• ZUT w ramach realizacji konkursu może przekazywać dane osobowe podmiotom współpracującym z nim przy jego realizacji , w tym
swoim podwykonawcom, świadczeniodawcom usług na rzecz ZUT w ramach bieżącej działalności oraz fundatorom nagród. Podmioty
te będą miały prawo do ich wykorzystania wyłącznie w zakresie zgody udzielonej na ich wykorzystanie na rzecz ZUT.
• Z  przysługujących  wobec  Administratora  danych  uprawnień  można  skorzystać  w  siedzibie  Administratora  danych  lub  drogą
pocztową  czy  też  elektroniczną.  Wszelką  korespondencję  w  sprawach  związanych  z  przetwarzaniem danych  osobowych  należy
kierować  na  adres:  Wydział  Informatyki  ZUT,  71-210  Szczecin,  ul.  Żołnierska  49,  z  dopiskiem  „PING  Dane  Osobowe”.

………………………………………………………………..
miejscowość, data

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu PING organizowanego przez
Wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych / danych osobowych mojego podopiecznego*)

…………………………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko uczestnika

przez  Komisję  Konkursową  Ogólnopolskiego  Konkursu  PING  organizowanego  przez  Wydział  Informatyki  Zachodniopomorskiego
Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (WI ZUT) w celu organizacji i przeprowadzenia VIII Ogólnopolskiego Konkursu PING
2019/2020,  w  tym  na  publikowane  danych  na  listach  uczestników  poszczególnych  etapów  konkursów,  wynikach  wstępnych  i
końcowych poszczególnych etapów konkursów oraz na listach laureatów i finalistów konkursu. Szczegółowe zasady przetwarzania
danych osobowych uczestnika opisuje załącznik do niniejszej zgody.

Ponadto  wyrażam  zgodę  na  nieodpłatne  wykorzystanie  mojego  wizerunku  /  wizerunku  mojego  podopiecznego,  w  przypadku
wyłonienia  go  jako  finalisty  poprzez  zamieszczenie  danych  osobowych,  i  miejsca  nauki  uczestnika  konkursu  oraz  wykonanych
fotografii w publikacji na stronie internetowej Wydziału Informatyki ZUT w Szczecinie oraz partnerów konkursu zgodnie z Art. 81 ust.
1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (tekst jednolity Dz. U. z 2000r  nr 80 poz. 904). Zgoda nie
jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.

………………………………...…………………………………
Data, imię i nazwisko uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego  

*) Niepotrzebne skreślić


