Oświadczenie o pełnoletności

…………………………………………..
(imię i nazwisko)
Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i zgłaszam chęć uczestnictwa w konkursie „Życie codzienne w czasach koronawirusa”
……………………………………………………
data i podpis
Klauzula zgody i oświadczenie dotyczące kwestionariusza – do podpisania przez każdego uczestnika konkursu

…………………………………………..
(imię i nazwisko)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie, w związku ze zgłoszeniem i uczestnictwem w konkursie „Życie codzienne w czasach koronawirusa”, moich danych osobowych zawartych w przesłanej przeze mnie pracy konkursowej, w tym ewentualnych informacji o moim stanie zdrowia, przekonaniach religijnych lub światopoglądowych lub innych szczególnych kategorii danych osobowych*, ujawnionych w opisie mojej pracy, które podaję z własnej inicjatywy i dobrowolnie.

* szczególne kategorie danych osobowych - dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej (art. 9 RODO1)

……………………………………………………
data i podpis

Przyjmuję do wiadomości, że jako uczestnik konkursu, mogę być poproszony o wypełnienie kwestionariusza, uzupełniającego – w celach badawczych – wiedzę organizatorów o mojej sytuacji, w tym sytuacji finansowej, w związku z tematyką konkursu, oraz że wypełnienie kwestionariusza jest dobrowolne i nie ma wpływu na możliwość udziału w konkursie
……………………………………………………
data i podpis


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH: 
Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 
z siedzibą przy al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, zwana dalej SGH.
Inspektor Ochrony Danych 
SGH wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sgh.waw.pl.
Cel i podstawa prawna przetwarzania 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu zgłoszenia do konkursu, uczestnictwa w nim oraz informowania o jego wynikach, a także opracowania wniosków badawczych wynikających z opisu sytuacji ogólnej i finansowej zawartej w pracy konkursowej. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 1 lit. a) RODO 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., s. 1, ze zm.
 (Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych), a także art. 6 ust. 1 lit. e) ROD) i ustawa z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2020, poz. 85). Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.
Dobrowolność podania danych 
Podanie danych jest dobrowolne, niepodanie danych niezbędnych do uczestnictwa w konkursie oznacza brak możliwości wzięcia udziału w konkursie. Podanie danych osobowych w kwestionariuszu jest dobrowolne, a jego niepodanie nie ma wpływu na uczestnictwo w konkursie.
Odbiorcy danych 
W przypadku korzystania przez administratora z usług innych podmiotów, dane osobowe mogą być im ujawnione na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, a podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych danych. 
Informacja o przekazywaniu danych do państwa trzeciego
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
Informacja o niepodejmowaniu zautomatyzowanych decyzji 
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani – na podstawie tych danych – nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.
Czas przetwarzania 
Podane przez Panią/Pana będą przetwarzane do momentu zakończenia realizacji konkursu, a po jego zakończeniu, przez czas przechowywania dokumentacji oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń. Dane osobowe będące podstawą opracowania wniosków badawczych będą przetwarzanie przez czas niezbędny do realizacji badania i osiągnięcia jego celu oraz przez czas ewentualnej analizy i oceny wyników badań.
Prawa związane z przetwarzaniem 
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu a także wycofania zgody w dowolnym momencie – co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem. W przypadku opublikowania wyników badań (np. w artykułach naukowych, nie będą ujawnione Pani/Pana dane osobowe.
Prawo wniesienia skargi 
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.

