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Olimpiada Wiedzy o Turystyce jest wspołfinansowana  

ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki                                                                                                                                                           

 

KARTA   UCZESTNIKA   X   OLIMPIADY   WIEDZY   O   TURYSTYCE 
 

Prosimy wypełnić czytelnie, drukowanymi  literami. Wszystkie pola są obowiązkowe. W przypadku ucznia niepełnoletniego wypełnia rodzic/opiekun prawny. 

Imię i nazwisko uczestnika  

Data i miejsce urodzenia  PESEL  

Email ucznia do logowanie podczas 

warsztatów dla uczestników 
 

Nazwa i adres szkoły  

Imię i nazwisko opiekuna/opiekunów 

merytorycznego (przygotowującego) 

ucznia do Olimpiady 

 

 

Wyrażam zgodę na  

* udział w Olimpiadzie Wiedzy o Turystyce. Zapoznałem/Zapoznałam się z Regulaminem Olimpiady Wiedzy o Turystyce 

               (dostępny na stronie www.geo.uni.lodz.pl/pl/popularyzacja/owot) i akceptuje jego warunki, 
 

* ujawnienie dla celów marketingowo-reklamowych moich danych osobowych i wizerunku za pomocą środków masowego przekazu,  

                 a w tym mediów elektronicznych. Z powyższego tytułu nie przysługuje żadne wynagrodzenie. Organizator Olimpiady – Instytut 

                 Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji UŁ - może ujawnić imię i nazwisko uczestnika Olimpiady w celach informacyjnych związanych z jej 

                   organizacją i przebiegiem oraz upublicznić dane w razie wygranej na stronie internetowej www.geo.uni.lodz.pl/pl/popularyzacja/owot  

                 oraz na stronie facebooka Olimpiady Wiedzy o Turystyce. 
 

* nagrywanie wizerunku, wypowiedzi w czasie zawodów etapu okręgowego i etapu centralnego olimpiady w celach dokumentacyjnych  

                  oraz postępowania odwoławczego. 
 

* Udzielenie zgody jest wymagane zgodnie z Regulaminem Olimpiady Wiedzy o Turystyce 

 
 

 

 

 

_________________________________________________________     _______________________________________________________________ 

Miejscowość/data        czytelny podpis 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

1. Administratorem danych jest Uniwersytet Łódzki z siedzibą przy ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź.  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych UŁ, z którym można kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@uni.lodz.pl lub na wyżej wskazany 

adres korespondencyjny z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych pok. 203. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Olimpiady Wiedzy o Turystyce. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa m.in. ustawy o systemie oświaty, rozporządzenia w sprawie organizacji oraz sposobu 

przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad oraz obowiązujących w uczelni regulacji wewnętrznych. 

5. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz stosownych umów zawartych  

z Uniwersytetem. Są nimi w szczególności: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratoria oświaty, lokalny organizator w zakresie infrastruktury zawodów etapu 

okręgowego, podmiot obsługujący obiekt będący miejscem zakwaterowania na czas zawodów, podmioty trzecie prowadzące działania w celu promowania 

Olimpiady Wiedzy o Turystyce i upowszechniania wiedzy o  Olimpiadzie, darczyńcy, partnerzy i sponsorzy Olimpiady. 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów, o których mowa w pkt 3. 

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestnika przysługuje im prawo do: 

a. dostępu do swoich danych osobowych, 

b. ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

c. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – jeżeli dotyczy, 

d. przenoszenia danych osobowych na warunkach określonych w przepisach prawa, 

e. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2. 

8. Podanie danych osobowych prze uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji celów określonych w pkt 3. 

9. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit a i c 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.U.UE.L.2016.119.1).  
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