
Formularz zgłoszeniowy „Zostań Twarzą AGH” 
 
 
 
1. Imię i nazwisko:  

2. Wydział: 

3. Kierunek studiów:  

4. Stopień i rok studiów: 

5. Adres e-mail: 

6. Numer telefonu komórkowego: 

7. Dyspozycyjność w dniach: 

• 22 marca 2023 r. (udział w castingu)  
• 3/4/5 i 12/13 kwietnia 2023 r. (udział w sesji)   

     (TAK/NIE): 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica 
w Krakowie (dalej: AGH) moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do Konkursu 
„Zostań Twarzą AGH” dla potrzeb promocyjno-reklamowych AGH (zgodnie z Informacją 
Administratora Danych Osobowych poniżej). 
 
 
Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem  Konkursu „Zostań Twarzą AGH” 
dostępnym na stronie: www.agh.edu.pl. 
 
 
 
………………………………………………..    ……………………………………………… 

Data                Podpis 
 
 
 
 
 

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH 
 

Realizując obowiązek informacyjny na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  
i Rady (UE) nr 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), zwanego dalej RODO, informujemy że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława 
Staszica w Krakowie, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków (dalej AGH). 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: iodo@agh.edu.pl, tel.: 12 617 53 25. 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w Konkursie Zostań Twarzą AGH; 



4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w trybie: 
a. art. 6 ust. 1 pkt a) RODO tj. na podstawie Pani/Pana zgody celem udziału w Konkursie – do 

momentu zawarcia przez Panią/Pana jako Laureata umowy pomiędzy Panią/Panem a 
Organizatorem 

b. natomiast w przypadku zawarcia ww. umowy: art. 6 ust. 1 pkt b) RODO tj. w celu zawarcia                      
i wykonania umowy, której stroną Pani/Pan jest oraz w celu zabezpieczenia danych na wypadek 
ewentualnych roszczeń. 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, które są upoważnione do tego  
na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym Administrator powierzył dane w celu 
prawidłowego wykonania usług w celu i zakresie niezbędnym do tych czynności;  

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do czasu wycofania przez Panią/Pana 
zgody na przetwarzanie jednak nie dłużej niż do czasu rozstrzygnięcia Konkursu. Natomiast w przypadku 
zawarcia umowy pomiędzy Panią/Panem a Organizatorem dane osobowe będą przechowywane przez 
okres wymagany do archiwizacji tego typu dokumentów zgodnie z przepisami prawa, w tym prawa 
wewnętrznego obowiązującego w AGH; 

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych oraz prawo ich 
sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania w przypadkach i na warunkach określonych w RODO;  

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą 
przetwarzane w formie profilowania;  

10. Wyrażenie przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych jest wymogiem niezbędnym 
do wzięcia udziału w Konkursie. 

11. Do momentu zawarcia z Organizatorem umowy o udział w sesji przysługuje Pani/Panu prawo do 
cofnięcia wyrażonej zgody poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres e – mail: 
sesjafoto@agh.edu.pl.  Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
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