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………………………………………………………………….. 

Pieczęć szkoły 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA SZKOŁY DO X OLIMPIADY WIEDZY O TURYSTYCE 

(Proszę wypełnić drukowanymi literami) 

1. Pełna nazwa szkoły 

 
 
 
 
 

2. Adres szkoły 

 
 
 
 

3. Województwo  

4. Nr telefonu do szkoły 
 
 

5. Adres e-mail szkoły 
 
 

6. 
Imię i nazwisko, telefon, 
adres e-mail, osoby do 
kontaktu w sprawie OWoT 

 
 
 
 

7. Skład Komitetu Szkolnego OWoT 

1. Przewodniczący: 

2. Sekretarz: 

3. Członek: 

8. 
Liczba uczniów biorących udział 
w etapie szkolnym OWoT 

 

9. Termin eliminacji szkolnych  

 

Zgłoszenie proszę przesłać do 7 listopada 2022 r.  

- skan dokumentu na adres e-mail: owotur@gmail.com lub mariola.milewska@geo.uni.lodz.pl  

lub 

- listownie na adres  

Olimpiada Wiedzy o Turystyce 

Instytut Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji 

Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego 

ul. Kopcińskiego 31 

90-142 Łódź 

mailto:owotur@gmail.com
mailto:owotur@gmail.com
mailto:mariola.milewska@geo.uni.lodz.pl
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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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