
KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art.13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/649 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 

osobowych) informujemy: 

1. Administratorem danych jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II z siedzibą w Lublinie przy Al. 

Racławickich 14 (nr tel.: 81 445 41 01, adres e-mail kul@kul.pl). 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: nr tel. – 81 445 32 30, adres e-mail – iod@kul.pl. 

3. Dane będą przetwarzane wyłącznie do przeprowadzenia i promocji Konkursu na przekład literacki 

organizowanego przez Katedrę Literatury Rosyjskiej, Ukraińskiej i Białoruskiej Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego Jana Pawła II.  

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 

3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.  

5. Podstawą prawna przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda (art. 6 lit. a) RODO); w celu 

ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora - 

podstawą prawna przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) 

RODO). 

6. Dane osobowe uczestnika konkursu nie będą udostępniane osobom trzecim. 

7. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo do usunięcia danych osobowych, dostępu do danych, sprostowania 

danych, ograniczenia przetwarzania, prawo cofnięcia zgody, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

 

 

Zgoda do klauzuli dla osób pełnoletnich 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i innych danych zawartych w zgłoszeniu udziału                

w Konkursie na przekład literacki organizowanym przez Katedrę Literatury Rosyjskiej, Ukraińskiej i 

Białoruskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Przyjmuję do wiadomości, iż zgoda jest 

dobrowolna i mam prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

…………………………………………… 

(data, podpis) 

Zgoda do klauzuli dla osób niepełnoletnich 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ....................................................................osoby 

niepełnoletniej, której jestem prawną opiekunką/opiekunem prawnym i innych danych zawartych w zgłoszeniu 

udziału i innych danych zawartych w zgłoszeniu udziału w Konkursie na przekład literacki organizowanym 

przez Katedrę Literatury Rosyjskiej, Ukraińskiej i Białoruskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana 

Pawła II.  

 

…………………………………………… 

(data, podpis) 
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