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Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „Technotalent 2018” 

 

Wykaz członków zespołu autorskiego 

 

Nazwa projektu: ………………………………………………………………………………………………………………….… 

Kategoria konkursowa: …………………………………………………………………………………………………………. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia 

konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem 

danych osobowych jest Fundacja Technotalenty, przy ul. Adama Mickiewicza 95F, 14-257 Białystok. Posiadam 

wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane. 

 

L.p. Nazwisko i imię 
Charakter udziału  

w pracy, procentowy 
udział w projekcie* 

Podpis 

    

    

    

    

    

100%  

 

 

.......................................  

miejscowość, data  

*Określenie udziału w projekcie będzie miało zastosowanie do określenia wartości przysługującej nagrody. 
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Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz. 
Urz. UE L 119, s.  1) – dalej RODO − informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest Fundacja 
Technotalenty, przy ul. Adama Mickiewicza 95F, 14-257 Białystok. 

2. Z Administratorem danych osobowych można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail 
fundacja@technotalenty.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia konkursu w celach 
podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli występują obowiązki podatkowe, w celach marketingowych, 
w celach realizacji zadań statutowych Fundacji Technotalenty. 

4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. 
6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych 

przepisami prawa, kapitule konkursowej oraz partnerów Fundacji Technotalenty w zakresie zadań 
statutowych. Odbiorcami danych osobowych zwycięzców będą Fundatorzy nagród. 

7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów. 
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo 

ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 

profilowaniu.  
  


