
Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu Fotograficznego 

„From Science to Art: Microscopic World” 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WYKORZYSTANIE 

WIZERUNKU 

Ja niżej podpisana/y ……………………………………………………………………………. 

Wyrażam zgodę na  przetwarzanie przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN i  Fundację 

im. Marcelego Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ludwika Pasteura 

3, kod pocztowy 02-093, moich danych osobowych zawartych w Formularzu zgłoszeniowym oraz nieodpłatne 

publiczne udostępnianie mojego wizerunku wraz z imieniem, nazwiskiem m.in: w wersji elektronicznej oraz w 

druku, w  materiałach informacyjnych popularyzujących naukę, na stronach internetowych Fundacji Marcelego 

Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych i Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, na 

portalach społecznościowych na profilu Instytutu  i Fundacji–  w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia           

i promocji Konkursu Fotograficznego „From Science to Art: Microscopic World”. Oświadczam także, że 

zapoznałem się z poniższą klauzulą informacyjną dotyczącą zasad przetwarzania danych osobowych.                                                                                                                       

 

 …………………………………………………                                                                                                                                                                                                                           

Data i czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę        

 

 Klauzula informacyjna: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie 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) oraz ustawą z dnia 10 

maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000) ze zm. informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą 
w Warszawie  przy ulicy Pasteura 3.  
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@nencki.edu.pl 
2.Dane osobowe będą przetwarzane w celu  organizacji i przeprowadzenia (w tym m.in. promocji, wyłonienia 

Laureatów i Wyróżnionych, przyznania nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych skarg)  Konkursu,.   

Fotograficznego „From Science to Art: Microscopic World”, organizowanego przez Instytut Biologii 

Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk i Fundację Marcelego Nenckiego 

Wspierania Nauk Biologicznych.                                                                                                                                                                      

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody ( art.6 ust.1 lit. a RODO).                                                                                                       



Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie Fotograficznym.                                                                                                                            

4. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom: osobom upoważnionym przez 

Administratora danych – pracownikom i współpracownikom, podmiotom wykonującym zlecone usługi, np. 

drukarniom, wydawnictwom, i innym odbiorcom, upoważnionym z mocy przepisów prawa. Dane osobowe nie 

będą przekazywane do państwa trzeciego                                                                                                                                                                     

5. Dane osobowe, przetwarzane będą nie dłużej niż to będzie niezbędne do realizacji celów określonych w ust.2 

powyżej albo do czasu wycofania zgody.                          .                                                                                                                                          

6. Przysługuje Pani/Panu:                                                                                                                                          - 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,                                                                                                    

- prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia 

danych, o ile będzie to technicznie możliwe,                                                                                                                                                                                                                  

- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,. gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.  

Aby skorzystać z powyższych uprawnień, prosimy wysłać wiadomość za pomocą poczty elektronicznej na adres: 
iod@nencki.gov.pl 

Jeśli nie jest Pani/Pan usatysfakcjonowana/y sposobem, w jaki Administrator przetwarza Państwa dane osobowe, 
prosimy o powiadomienie nas o zaistniałym problemie, a my zbadamy wszelkie powstałe nieprawidłowości.  

 


