
Załącznik nr 4 

 
………………………………………………………………….. 
(Imię i nazwisko kandydata) 

 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku 
konkursowym oraz jego załącznikach w celu: 

 organizacji Konkursu na Stypendium Edukacyjne OZW SEP 

 prowadzenia dokumentacji związanej z wyżej wymienionym konkursem (w tym 
udostępnianie danych w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej Komisji 
Konkursowej) 

 udostępnienie danych osobowych, w postaci imienia i nazwiska oraz nazwy i numeru 
szkoły kandydata, przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich w okresie od dnia podpisania 
oświadczenia do odwołania. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r. (RODO), przyjmuję do wiadomości, iż: 
1. Administratorem moich danych osobowych jest Stowarzyszenie Elektryków Polskich 
z siedzibą w Warszawie; 00-050 Warszawa, ul. Świętokrzyska 14 
2. Inspektorem ochrony danych jest Krzysztof Lewandowski. W razie jakichkolwiek 
wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących moich danych istnieje możliwość 
kontaktu pod adresem e-mail: iod@sep.com.pl lub telefonicznie: +48 504 899 889. 
3. Przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu. 
4. Jeśli uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO, 
przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
5. Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO zostałem poinformowany, iż przysługuje mi prawo 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących moich danych osobowych. Sprzeciw 
należy złożyć inspektorowi ochrony danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 2. 
Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z 
moją szczególną sytuacją. 
 

       ……………………………………………………………… 
       Data i podpis 

Zgoda na przetwarzanie wizerunku 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci mojego zdjęcia 
w celu organizacji Konkursu na Stypendium Edukacyjne OZW SEP i związanej z tym 
dokumentacji oraz na udostępnienie danych w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej 
(w tym na stronie internetowej) przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich w okresie od dnia 
podpisania oświadczenia do  odwołania. Wizerunek może być prezentowany w zestawieniu 
z wizerunkami innych osób - zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1) oraz ustawą z dnia 4 
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z zm.). 

 
 ……………………………………………………………… 

       Data i podpis 


