
Formularz zgłoszeniowy do Konkursu

„Czym było, jest i może być 
dla Ciebie miasto Poznań?”

PSEUDONIM

TUTUŁ WYPOWIEDZI PISEMNEJ LUB MÓWIONEJ

IMIĘ I NAZWISKO

MIEJSCE ZAMIESZKANIA

WIEK     WYKSZTAŁCENIE

Oświadczenie

Data i podpis

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Data i podpis

Oświadczam, iż zapoznałam/em się i akceptuję wszystkie warunki Regulaminu konkursu „Czym było, jest 
i może być dla Ciebie miasto Poznań”, organizowanego wspólnie przez Uniwersytet im. Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu, Miasto Poznań, Fundację Rozwoju Miasta Poznania oraz Fundację Naukową im. Floriana 
Znanieckiego.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rejestracji, organizacji i przeprowa-
dzenia konkursu „Czym było, jest i może być dla Ciebie miasto Poznań”, organizowanego wspólnie przez 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Miasto Poznań, Fundację Rozwoju Miasta Poznania oraz 
Fundację Naukową im. Floriana Znanieckiego, udostępnienia informacji o wynikach konkursu na stronie 
czympoznan.pl oraz wręczenia nagród Laureatom.
Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim 
zostały zebrane.



Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochr  związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych 
(Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016r.) informuję, iż:

1) Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu „Czym było, jest i może być dla Ciebie miasto Poznań” 
jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (dalej UAM) z siedzibą przy ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w UAM możliwy jest pod adresem email iod@amu.edu.pl 

3) Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu rejestracji, organizacji i przeprowadzenia konkursu „Czym 
było, jest i może być dla Ciebie miasto Poznań”, organizowanego przez Wydział Socjologii Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z Miastem Poznaniem, Fundacją Rozwoju Miasta Poznania oraz Fundacją 
Naukową im. Floriana Znanieckiego, a także w celu przyznania nagród i 

4) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody wyrażonej przez Uczestnika, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 
a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., a w przypadku Laureatów konkursu, 
w celu wypełnienia obowiązku prawnego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wynikającego z ustawy z dnia 26 lipca 1991 
r. o podatku  tytułu przyznanej 
nagrody oraz sporządzenie przez płatnika informacji o wysokości wypłaconej nagrody.

5) Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez okres trwania konkursu oraz przyznawania nagród, a następnie 
przez okres wynikający z przepisów prawa, a w szczególności przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń zwią-
zanych z celem przetwarzania danych. Jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy 
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 z późn. zm.).

6) Dane nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami pra-
wa oraz – w celu przyznania nagród Laureatom – podmiotom współpracujących z administratorem danych w zakresie 
przeprowadzenia konkursu: Urzędowi Miasta Poznania, Fundacji Rozwoju Miasta Poznania oraz Fundacji Naukowej im. 
Floriana Znanieckiego.

7) Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo 
do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, Uczestnik konkursu ma prawo 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody powoduje skutki na przyszłość. Wycofanie zgody nie wpływa 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8) Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych 
w zakresie wymaganym przez organizatora konkursu będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w konkursie. 

9) W odniesieniu do danych osobowych Uczestników decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, sto-
sownie do art. 22 RODO.


