OSKArec: KARTA ZGŁOSZENIOWA
Kategoria I: Dźwięk w formach audiowizualnych
Imię i nazwisko:

Data urodzenia:

Tytuł pracy:

Animacja autorstwa Sebastiana Łukaszuka

Adres e-mail:

Numer telefonu:

Oświadczam, że praca jest mojego autorstwa.
Zgadzam się na otrzymywanie informacji dotyczących konkursu drogą elektroniczną oraz telefoniczną.
Akceptuję regulamin konkursu.
Wyrażam zgodę na upublicznienie mojego nazwiska, jeżeli moja praca przejdzie do finału konkursu.
Zobowiązuję się do nieupowszechniania mojej pracy publicznie bez wyraźnej zgody autora oryginalnej animacji.

_____________________________
Data i miejsce

________________________
Podpis

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, zgodnie
z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 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 (dalej ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”), przez Komitet Organizacyjny Ogólnopolskiej
Studenckiej Konferencji Akustyków OSKA 2019 z siedzibą w Budynku D-1 Laboratorium 1E przy al. Mickiewicza 30
w Krakowie, w celu zgłoszenia do konkursu OSKArec 2019.

_____________________________
Data i miejsce

________________________
Podpis

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”),
informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komitet Organizacyjny Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Akustyków OSKA 2019 (zwany dalej Komitetem) z siedzibą
w Budynku D-1 Laboratorium 1E przy al. Mickiewicza 30 w Krakowie, zwany dalej Administratorem;
Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
2) inspektorem danych osobowych u Administratora jest Inspektor Ochrony Danych AGH, e-mail: iodo@agh.edu.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji konkursu i ewentualnego przekazania nagród ,
4) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda,
5) posiada Pani/Pan prawo do:
 żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 przenoszenia danych,
 wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
6) usunięcie danych osobowych lub wycofanie zgody na ich przetwarzanie wiąże się z rezygnacją z udziału w konkursie,
7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu,
8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania konkursu do momentu wyłonienia zwycięzców i przekazania nagród, a także przez okres oraz w zakresie
wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

