
 

Aneks do  

Regulamin Konkursu 

 

Produkt mleczarski do zadań specjalnych 

z dnia 23.03.2020 

 

 

Zmianie ulega paragraf nr 8, którego treść otrzymuje następujące brzmienie: 

 

§ 8 

 

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest: 

1) akceptacja postanowień Regulaminu konkursu; 

2) wypełnienie formularza zgłoszeniowego według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 

oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych w konkursie – załącznik nr 2, a 

następnie, przesłanie ww. dokumentów do dr inż. Marii Baranowskiej na adres: 

mbb@uwm.edu.pl  wraz z pracą konkursową w formie prezentacji; 

3) oznaczenie prezentacji poprzez podanie: imienia i nazwiska Uczestnika, roku i nazwy 

kierunku studiów oraz specjalności. 

2. Prace konkursowe wraz z wymaganymi dokumentami należy przesyłać w terminie do dnia 

1 kwietnia 2020r. 
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu Konkursu "Produkt mleczarski do zadań specjalnych”  
 

 

 

                                                                                  

 

 
Formularz zgłoszeniowy 

 

do konkursu 
 

Produkt mleczarski do zadań specjalnych 

………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko Uczestnika)  

………………………………………………………………………………………………… 
(adres zamieszkania) 

………………………………………………………………………………………………… 
(rok oraz kierunek i specjalność studiów) (nr indeksu) 

……………………………………………………………………………………………...... 
(adres e-mail ) (nr telefonu) 

 
 
 
 

Oświadczenie: 
 
Niniejszym oświadczam, co następuje: 
 
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem konkursu i akceptuję jego postanowienia. 
Przesłaną przeze mnie prezentację na konkurs „Nowatorska przekąska mleczna dla pokolenia Z” 
przygotowałem/am własnoręcznie i posiadam do niej pełne prawa autorskie oraz że nie narusza ona 
jakichkolwiek praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa. 

 
………………………………………… 
(czytelny podpis Uczestnika) (miejscowość, data) 
 
 
Z chwilą przyznania nagrody zobowiązuje się przenieść na Organizatora autorskie prawa majątkowe do 
tych materiałów konkursowych na następujących polach eksploatacji: wytwarzanie egzemplarzy za 
pomocą techniki drukarskiej oraz techniki innej niż druk, w tym w postaci zapisu magnetycznego oraz 
techniką cyfrową i wprowadzanie do pamięci komputera oraz zobowiązuje się przenieść nieodpłatnie 
na Organizatora uprawnienia do korzystania z materiałów opracowanych przez Uczestnika w ramach 
konkursu jako uprawnienie do wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego. 



 
………………………………………….. …………………………………… 
(czytelny podpis Uczestnika) (miejscowość, data) 

 

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu "Produkt mleczarski do zadań specjalnych”  
 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w konkursie  

„Produkt mleczarski do zadań specjalnych” 

Imię i nazwisko  

Adres zamieszkania  

Telefon  

Email  

 

……………..…………………………… 

(Data i podpis udzielającego zgody) 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (RODO), 
informujemy, iż: 
Administratorem Danych Osobowych jest Zentis Polska Sp z o.o. z siedzibą w Żelkowie Kolonii, ul. 

Przemysłowa 8, 08-110 Siedlce (zwany dalej Administratorem).  

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych i wszelkie sprawy dotyczące danych 
osobowych można zgłaszać pod adresem mailowym abi@zentis.pl lub korespondencyjnie na adres 
Administratora. 

Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji konkursu „Nowatorska przekąska mleczna dla 
pokolenia Z” oraz poinformowania o wynikach konkursu w razie wygranej.  

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że wysyłanie 
informacji lub otrzymanie nagrody będzie niemożliwe.  

Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego. Dane osobowe 
mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Administratora w ramach wykonywania 
obowiązków służbowych, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług 
i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. W innych przypadkach dane osobowe mogą być 
udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa lub innym podmiotom, jeżeli 
wynika to wyraźnie z odrębnie złożonej zgody na udostępnienie. 

Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i 
usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.  

Dane osobowe osób, które nie otrzymały żadnej nagrody będą przechowywane przez okres 1 
miesięca po ogłoszeniu wyników konkursu. 

Administrator, w przypadku otrzymania nagrody, przechowuje Twoje dane dla celów podatkowych 
i rachunkowych przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym miało miejsce zdarzenie finansowe.  

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci 
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguytsltqmfyc4mzuhaztimztgq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguyts
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrvgaytgnbsge4a
mailto:abi@zentis.pl


W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie 
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

 


