
 
Załącznik nr 3 do Regulaminu 
Tarnowskiego Konkursu Chemicznego 

 
……………………………………………………… 
     /nazwisko i imię nauczyciela/opiekuna naukowego/ 
 

…………………………………………………….. 
       /adres e-mail nauczyciela/opiekuna naukowego/ 

  
……………………………………………………. 
                         /szkoła/ 
 

 

 

OŚWIADCZENIE NAUCZYCIELA/OPIEKUNA NAUKOWEGO  
UCZESTNIKA TARNOWSKIEGO KONKURSU CHEMICZNEGO 

 

W związku ze zgłoszeniem do Tarnowskiego Konkursu Chemicznego oświadczam,  

że przyjmuję do wiadomości, iż: 

 

1. Administratorem moich danych osobowych jest Rektor Państwowej Wyższej Szkoły 
zawodowej w Tarnowie, mający siedzibę w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: inspektor_rodo@pwsztar.edu.pl 

3. Podane dane osobowe zawarte w formularzu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia 

Tarnowskiego Konkursu Chemicznego. 

4. Moje dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom niezwiązanym  

z realizacją Tarnowskiego Konkursu Chemicznego z wyjątkiem odbiorców nakazanych 
przepisami prawa.  

5. Posiadam prawo dostępu do treści moich danych, ich poprawienia oraz kopii. 

6. Przysługuje mi prawo złożenia skargi do organu nadzorczego – gdy uznam,  

iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia  

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. PE i R(UE). 
7. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna  

z brakiem możliwości ubiegania się o udział w Tarnowskim Konkursie Chemicznym. 

8. Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego 

wizerunku, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci 

fotografii) przez Organizatorów na potrzeby Tarnowskiego Konkursu Chemicznego  

w przypadku wyłonienia mojego ucznia jako finalistki/finalisty, zgodnie z art. 81 ust. 1 
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1231). Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy 

publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie na stronie PWSZ 

w Tarnowie, na stronie Konkursu na portalu Facebook oraz zamieszczenie 

w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Mój wizerunek nie może być użyty 
w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej, lub naruszać w inny sposób moich dóbr 

osobistych. 

9. Wyrażam zgodę na przesyłanie na mój adres e-mailowy informacji dotyczących 

wydarzeń adresowanych do nauczycieli i uczniów, których organizatorem jest Katedra 

Chemii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. 

 

 
 ………………………………………………. 

                                                                                                        /podpis  nauczyciela/opiekuna naukowego/ 

 

Tarnów, dnia……………………… 

 

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA 
 W TARNOWIE  

mailto:inspektor_rodo@pwsztar.edu.pl

