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Zgoda na udział w Zawodach Strzeleckich o Puchar Rektora Akademii Zamojskiej 
 

Dane uczestnika zawodów:  

 

Imię i nazwisko: 

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

Adres e-mail: 

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

Adres i pełna nazwa szkoły: 

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

Imię i nazwisko opiekuna prawnego (jeśli dotyczy)*: 

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

 

Wyrażam zgodę na udział mój/mojego dziecka** w Zawodach Strzeleckich o Puchar Rektora Akademii 

Zamojskiej  i oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem zawodów. 

 

 

 

……………………………….      ……………………………………………………….  
 miejscowość, data            czytelny podpis uczestnika/opiekuna prawnego*    

 

 

 

 

Zgoda na przetwarzanie i publikację danych osobowych 

 

Wyrażam zgodę na podanie danych osobowych moich/mojego dziecka** w postaci imienia i nazwiska, 

nazwy szkoły i zajętego miejsca w Zawodach Strzeleckich o Puchar Rektora Akademii Zamojskiej do 

publicznej wiadomości w związku z opublikowaniem informacji o laureatach zawodów przez Akademię 

Zamojską. 

 

 

Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o możliwości wycofania zgody 

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem do przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

 

……………………………….      ……………………………………………………….  
 miejscowość, data            czytelny podpis uczestnika/opiekuna prawnego*    

 

 
*w imieniu osoby niepełnoletniej zgodę podpisuje opiekun prawny 

** niewłaściwe skreślić 
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Zamojska (AZ), ul. Pereca 2, 

22-400 Zamość, rektorat@akademiazamojska.edu.pl, tel. 84 638 34 44. 

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych - e-mail: iod@ akademiazamojska.edu.pl 

3. Dane osobowe uczestników Zawodach Strzeleckich o Puchar Rektora Akademii Zamojskiej będą 

przetwarzane w celu organizacji, promocji i przeprowadzenia zawodów, publikacji informacji o 

laureatach zawodów na stronie internetowej Akademii Zamojskiej oraz w mediach w związku z 

promocją działalności edukacyjnej AZ, a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności 

wymaganej przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie 

danych osobowych, zwanego dalej RODO. 

4. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest 

umożliwienie uczestnikom zawodów wzięcia w nim udziału, umożliwienie przeprowadzenia 

zawodów, opublikowanie informacji o laureatach i archiwizowanie dokumentów. 

5. Dane osobowe zbierane są również na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art.6 ust.1 lit.a RODO, 

na potrzeby organizacji i przeprowadzenia zawodów oraz opublikowania informacji o laureatach 

zawodów. 

6. Odbiorcami danych osobowych w związku z przeprowadzeniem zawodów będzie Akademia 

Zamojska. Ponadto odbiorcami mogą być użytkownicy mediów, stron internetowych i portali 

społecznościowych należących do Akademii Zamojskiej w związku z publikacją informacji o 

laureatach zawodów. 

7. Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 164), przez czas określony 

w tych przepisach. 

8. Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do: 

 dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

 żądania sprostowania (poprawienia) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, 

a także prawo do żądania ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie 

następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub 

w ramach sprawowania władzy publicznej; 

 żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w przypadku gdy przetwarzanie 

nie jest oparte na przesłance zgody osoby na przetwarzanie jej danych; 

 wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia 

Administratorowi zorganizowania zawodów, powiadomienia laureatów o przyznaniu 

nagród oraz przetwarzaniem danych w związku z prowadzoną działalnością edukacyjno- 

informacyjną. 

10. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Akademię Zamojską w związku z zawodami, 

ma prawo w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w takim zakresie, 

w jakim takiej zgody udzieliła. Cofnięcie zgody nie będzie miało jednak wpływu na przetwarzanie, 

którego dokonano na podstawie zgody tej osoby przed jej cofnięciem. 

11. Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników zawodów w sposób opierający się 

wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 


