
  

 

 

 

 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KANDYDATÓW 
DO DRUŻYNOWEGO KONKURSU 

„TEAM – PROJECT” 
organizowanego w ramach projektu „Digital Simulator for Entrepreneurial Finance FINANCEn_LAB 

realizowanego w ramach Programu Erasmus+ 
w sektorze Szkolnictwa Wyższego - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk 

KA226 – Partnerstwa na rzecz gotowości do edukacji cyfrowej 
 

 

1. Zaznacz liczbę osób w Zespole Konkursowym: 

 

2 osoby 3 osoby 4 osoby 

   

 

2. Dane Kandydatów Zespołu Konkursowego: 

 

DANE KANDYDATA I 

(PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI) 

 

 DANE KANDYDATA II 

(PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI) 

 

Imię   
 Imię   

Nazwisko:  
 Nazwisko:  

Telefon:  
 Telefon:  

E-mail   
 E-mail   

 
 

 
DANE KANDYDATA III 

(PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI) 

 

 DANE KANDYDATA IV 

(PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI) 

 

Imię   
 Imię   

Nazwisko:  
 Nazwisko:  

Telefon:  
 Telefon:  

E-mail   
 E-mail   

 



  

 

 

 

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU TEAM-PROJECT 

 

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 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, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 

1, z późn. zm.) – RODO, niniejszym informujemy, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 

5, 25-369 Kielce, e-mail: kancelaria@ujk.edu.pl. 

2) podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych jest: 

- art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych) 

- art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze) 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu TEAM-PROJECT 

organizowanym w ramach projektu „Digital Simulator for Entrepreneurial Finance - FINANCEn_LAB”, zwany dalej 

„Konkursem”. 

4) podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do organizacji i przeprowadzenia Konkursu 

oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.  

6) odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane 

osobowe na zlecenie administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania na podstawie zawartej 

umowy powierzenia danych. 

7) posiada Pan/Pani prawo do  

a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia (w sytuacji, gdy 

przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa) 

lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także  

b. prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i 

na zasadach określonych w przepisach RODO. 

8) posiada Pani/Pan prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych; 

wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w oparciu o tę podstawę, które 

nastąpiło przed jej wycofaniem; zgodę można wycofać pisząc na adres e-mail: abk@ujk.edu.pl. 

9) posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z 

przepisami Rozporządzenia ogólnego. 

10) w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pan/Pani skontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych UJK pisząc na adres e-mail: iod@ujk.edu.pl.  

 
 

 

 

Kielce, dnia ……………………………… r.                          ………………………………….………………………….. 

            (czytelny podpis Kandydata I do Konkursu) 

Kielce, dnia ……………………………… r.                          ………………………………….………………………….. 

            (czytelny podpis Kandydata II do Konkursu) 

Kielce, dnia ……………………………… r.                          ………………………………….………………………….. 

            (czytelny podpis Kandydata III do Konkursu) 

Kielce, dnia ……………………………… r.                          ………………………………….………………………….. 

            (czytelny podpis Kandydata IV do Konkursu) 


