
 
Załącznik nr 1 

do Regulaminu Konkursu  
dla kół naukowych uczelni wyższych Województwa Wielkopolskiego  

pn. „HydroGen – Wodorowe Pokolenie – Wielkopolska 2050” 
 

 

Metryka projektu 

do Konkursu „HydroGen – Wodorowe Pokolenie – Wielkopolska 2050” 

Tytuł i opis projektu (max 1500 znaków ze spacjami): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dlaczego TEN projekt powinien wygrać? (max 1000 znaków ze spacjami): 
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Nazwa koła naukowego: 

 
 
 
 

Dane Zespołu projektowego: 

Dane członków Zespołu konkursowego: 

 

Imię i nazwisko opiekuna: 

Stopień naukowy: 

Telefon: 

E-mail: 

 

Imię i nazwisko: 

Telefon: 

E-mail: 

 

Imię i nazwisko: 

Telefon: 

E-mail: 

 

 
 
Wyrażam zgodę na prezentację, publikowanie przez UMWW zwycięskich projektów zgodnie z 
Regulaminem konkursu „HydroGen – Wodorowe Pokolenie – Wielkopolska 2050”  
 
 

 

............................................................................ 

podpis członka Zespołu konkursowego 

 

............................................................................ 

podpis członka Zespołu konkursowego 

 

............................................................................ 

podpis członka Zespołu konkursowego 
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Informacja dla Uczestnika Konkursu 

1.W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych informuję, że: 

1) Administratorem danych osobowych jest Województwo Wielkopolskie reprezentowane przez 

Marszałek Województwa z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 

w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań. 

2) Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach:  

a) przeprowadzenia, rozstrzygnięcia i rozliczenia konkursu,  

b) archiwalnych, 

c) promocji Województwa Wielkopolskiego z wykorzystaniem wizerunku, 

3) Państwa dane osobowe przetwarzamy: 

a) na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody w zakresie publikacji wizerunku,  

b) w związku z wypełnieniem obowiązków prawnych ciążących na administratorze 

4) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się  

z  inspektorem ochrony danych osobowych listownie pod adresem: Departament 

Organizacyjny i Kadr, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. 

Niepodległości 34, 61-714 Poznań, lub elektronicznie poprzez skrytkę urzędu na platformie 

ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP lub e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl. 

5) Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres 10 lat, licząc od roku następnego  

w którym zakończono konkurs, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną. 

6) Udział w konkursie jest dobrowolny, natomiast podanie danych osobowych jest metryce 

projektu jest warunkiem ustawowym, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości udziału w 

konkursie. 

7) Wyrażenie zgody na publikację wizerunku jest dobrowolne a jej niewyrażanie nie skutkuje 

żadnymi skutkami. 

8) Przysługuje Państwu prawo do kopii danych jeżeli dane te są pozyskane na podstawie zgody 

lub w zakresie realizacji umowy i gdy dane te są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.  

9) Przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych osobowych, w przypadku o którym mowa  

w pkt. 3a, tj. w zakresie publikacji wizerunku. 

10) Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

w przypadku o którym mowa w pkt. 3a. 

11) Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub 

ograniczenia przetwarzania. 

12) Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

13) Odbiorcami danych osobowych są podmioty wyszczególnione w Regulaminie Konkursu 

„HydroGen – Wodorowe Pokolenie – Wielkopolska 2050.” oraz 

14) W przypadku uzyskania tytułu laureata Państwa dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, 

nazwa koła naukowego, będą podawane do publicznej wiadomości, natomiast wizerunek 

będzie publikowany o ile wyrażą Państwo na to zgodę. 

 

mailto:inspektor.ochrony@umww.pl
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Oświadczenia Uczestników Konkursu 

 

1. Oświadczam, że znane mi są warunki uczestnictwa w Konkursie „HydroGen – Wodorowe 

Pokolenie – Wielkopolska 2050”. 

2. Potwierdzam prawidłowość informacji przedstawionych w metryce projektu  

i ich zgodność ze stanem na dzień złożenia. 

3. Potwierdzam zapoznanie się z informacją dotyczącą zasad przetwarzania danych osobowych. 

 

 

…………………………….                                                                     …..………………………………. 
         Miejscowość, data                Podpis członka Zespołu                           

        

           

                                                   …………………………………….. 

                              Podpis członka Zespołu 

 

                                                                                                                         

         ..…………..……………………….                       

                               Podpis członka Zespołu 
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Zgoda uczestników na publikację wizerunków 

 

Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku przez organizatora konkursu, w celu promocji 

Konkursu a zarazem organizatora konkursu tj. Województwo Wielkopolskie. 

 

 

         …………………………….                                                                  …..………………………………. 

         Miejscowość, data                Podpis członka Zespołu                           

          

          

 

                                                                                                              ……………………………………. 

                  Podpis członka Zespołu 

 

 

 

                                                                                                               ..…………………………………. 

                  Podpis członka Zespołu 

               

 


