REGULAMIN XI EDYCJI KONKURSU NA
NAJCIEKAWSZĄ PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ
pt.: Fado – wczoraj i dziś
Organizator:
Organizatorem konkursu jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej z siedzibą w Lublinie, pl. Marii CurieSkłodowskiej 5, 20-031 Lublin, działający poprzez własną jednostkę organizacyjną tj. Centrum Języka
Portugalskiego/Camões (CJP/C).
Cele konkursu:
Propagowanie oraz pogłębienie wiedzy na temat Portugalii wśród młodzieży szkolnej.

Upamiętnienie 100-lecia narodzin Amálii Rodrigues nazywanej królową fado.
Organizator pragnie także zachęcić do tworzenia projektu jako nowatorskiej pracy ucznia, korzystania z różnych źródeł
informacji oraz przyczyniać się do kształtowania umiejętności selekcji wiadomości.
Uczestnictwo:
Konkurs jest adresowany do uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych z całej
Polski. W konkursie nie mogą brać udziału dzieci pracowników Centrum Języka Portugalskiego, Katedry Romanistyki i
Katedry Portugalistyki UMCS.
Przebieg konkursu:
1. Przedmiotem konkursu jest stworzenie prezentacji multimedialnej nt. historii fado ze szczególnym uwzględnieniem
biografii i twórczości Amálii Rodrigues.
2. Prezentacja:
- powinna być zapisana w formacie ppt lub pptx i zawierać od 15 do 20 slajdów,
- pojemność całej prezentacji nie może przekroczyć 50 MB (zalecamy sprawdzenie ustawień własnej poczty, z której
będzie wysyłana prezentacja, która może posiadać ograniczenia dot. pojemności wysyłanych załączników),
- nie akceptowane będą prezentacje przesłane w formie dokumentu PDF,
- prezentacja powinna być prawidłowo podpisana, w nazwie pliku należy wpisać kolejno: imię i nazwisko, rodzaj szkoły
oraz miejscowość (np.: Jan Kowalski-szkoła podstawowa-Warszawa),
- pierwszy slajd prezentacji powinien zwierać następujące dane: imię i nazwisko ucznia, pełna nazwa szkoły, miejscowość
(np.: Jan Kowalski, Szkoła Podstawowa nr 2 w Warszawie).
3. Do konkursu przystępują osoby indywidualnie, podzielone wg następujących kategorii wiekowych:
- uczniowie klas VI-VIII szkół podstawowych.
- uczniowie szkół ponadpodstawowych.
4. Organizator zastrzega sobie prawo połączenia wyżej określonych kategorii wiekowych.
5. Każda osoba może oddać do konkursu jedną pracę.
6. Pracę należy przesłać drogą internetową na adres: konkurs.multimedialny@poczta.umcs.lublin.pl do dnia 30
listopada 2020 r. włącznie. Organizator nie odpowiada za brak możliwości odczytu danych, jeśli przesłany plik
prezentacji zawiera błędy techniczne.
7. Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w konkursie jest wypełnienie i przesłanie do dnia 30 listopada 2020 r. przez
każdego z uczestników (w przypadku osób niepełnoletnich przez ich rodziców/opiekunów prawnych) FORMULARZA
KONKURSOWEGO,
generowanego
w
formie
elektronicznej
poprzez
stronę:
https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,38,konkurs-na-najciekawsza-prezentacje-multimedialna-pt-fado-wczoraj-i-dzis,93114.chtm
8. Jeżeli prezentacja multimedialna tworzona jest w ramach zajęć szkolnych lub pozaszkolnych pod nadzorem
nauczyciela, obowiązany jest on wypełnić i przesłać do dnia 30 listopada 2020 r. FORMULARZ DLA OPIEKUNA
PREZENTACJI generowany w formie elektronicznej poprzez stronę: https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,38,konkurs-nanajciekawsza-prezentacje-multimedialna-pt-fado-wczoraj-i-dzis-,93114.chtm
9. Rozstrzygnięcie konkursu: grudzień 2020 r.
10. Zgłoszenie uczestnika do konkursu możliwe jest wyłącznie w oparciu o jego, a w przypadku osób niepełnoletnich jego
rodziców/opiekunów prawnych, zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych na potrzeby związane z
przeprowadzeniem konkursu.
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11. Udzielone w czasie zgłaszania do konkursu zgody są ważne w trakcie jego realizacji i w przyszłości pod warunkiem
braku zmiany celu ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, żądania usunięcia
danych, żądania zaprzestania przetwarzania danych lub wycofania zgody.
12. W celu organizacji konkursu Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej pozyskuje od osób zainteresowanych dane
osobowe w zakresie wskazanym w formularzu zgłoszeniowym.
13. Zgłaszający udział w konkursie w każdej chwili ma możliwość odwołania udzielonej zgody, zgłoszenia zmiany,
sprzeciwu wobec przetwarzania danych, bądź żądania usunięcia danych z bazy UMCS. W przypadku skorzystania z tego
prawa nie będzie możliwy udział w konkursie. Odwołanie zgody nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania
danych przed jej odwołaniem.
14. Administratorem danych jest Organizator. Dane osobowe (zgodnie z formularzem) podawane są przez osoby, których
dane dotyczą, a w przypadku dzieci, będące opiekunami prawnymi lub sprawującymi pieczę nad dzieckiem, dobrowolnie,
niemniej bez ich podania nie jest możliwy udział w konkursie. Zbierane są one przez UMCS wyłącznie w celu ich
przetwarzania dla realizacji konkursu, będą przetwarzane na podstawie zgody, w okresie jej obowiązywania. Nie będą
podlegały dalszemu przetwarzaniu, ani poddawane profilowaniu, nie będą również w oparciu o nie podejmowane decyzje
w sposób zautomatyzowany. Dane nie będą udostępniane odbiorcom zewnętrznym, w tym do państw trzecich i organizacji
międzynarodowych. Osobie, której dane dotyczą, a w przypadku dziecka – jej opiekunowi prawnemu/osobie sprawującej
pieczę nad dzieckiem, przysługuje prawo dostępu do danych, możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu co do przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania
zgody w dowolnym momencie, co będzie skutkować usunięciem danych z bazy osób biorących udział w konkursie, ma
prawo również złożyć skargę do organu nadzorczego. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony
Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem:
dane.osobowe@poczta.umcs.lublin.pl
15. Prace uczniów ocenia komisja, w skład której wejdą pracownicy Katedry Studiów Portugalistycznych UMCS,
upoważnieni do dostępu do danych osobowych uczestników konkursu. Ocena komisji konkursowej jest ostateczna i nie
podlega jakimkolwiek odwołaniom.
16. Wyniki konkursu – za zgodą osób zainteresowanych - zostaną ogłoszone na stronie internetowej Centrum Języka
Portugalskiego (https://www.umcs.pl/pl/camoes.htm) oraz przesłane e-mailem do uczestników konkursu, ich szkół oraz
nauczycieli, którzy wypełnili formularz, o którym mowa w pkt. 8 Regulaminu.
Kryteria oceniania:
- Wartość merytoryczna (w tym zgodność z tematem).
- Przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji.
- ESTETYKA, KREATYWNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ WYKONANIA.
Eliminowane będą prace polegające na kopiowaniu i wklejaniu treści tekstowych z internetu (nie dotyczy grafiki
nieobjętej prawami autorskimi).
Nagrody:
Laureaci I - III miejsca otrzymują dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez CJP/C.
Postanowienia końcowe:
Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w treści i wykładni Regulaminu.

Formularze do wglądu
XI edycja konkursu na najciekawszą prezentację multimedialną
pt.: Fado – wczoraj i dziś
FORMULARZ KONKURSOWY DLA OSOBY PEŁNOLETNIEJ
ORAZ UCZNIÓW POMIĘDZY 16 A 18 ROKIEM ŻYCIA
Imię i nazwisko ucznia:

e-mail do kontaktu:

Dodatkowe dane obowiązkowe:
pełna nazwa szkoły
...............................................................
...............................................................
adres szkoły
...............................................................
aktualny e-mail i telefon szkoły
...............................................................

w przypadku zespołu szkół obowiązkowo
zaznaczyć, czy jest to:
 szkoła podstawowa
 szkoła ponadpodstawowa

(pole obowiązkowe)
Oświadczam, że powyższe dane podałam/em dobrowolnie, zgodnie ze stanem faktycznym, a o wszelkich zmianach zobowiązuję się
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powiadomić niezwłocznie, gdyż w przeciwnym razie nie będzie możliwe poinformowanie mnie o wszelkich okolicznościach
związanych z organizacją konkursu.
(pole obowiązkowe)
Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem XI edycji konkursu na najciekawszą prezentację multimedialną pt.: Fado –
wczoraj i dziś i w pełni go akceptuję.
(pole obowiązkowe)
Oświadczam, że jestem autorem nadesłanej prezentacji multimedialnej na konkurs i posiadam do niej pełnie praw autorskich.
(pole obowiązkowe)
Oświadczam, że nieodpłatnie przenoszę na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do wykonanej przeze mnie prezentacji
multimedialnej wysłanej na konkurs, wraz z prawem do jej prezentacji i wykorzystywania na wszystkich polach eksploatacji, o
których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 90,
poz. 631 z późn. zmianami), w tym w ramach prowadzonych przez Organizatora działań informacyjnych i marketingowych.
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OSOBY PEŁNOLETNIEJ
ORAZ UCZNIÓW POMIĘDZY 16 A 18 ROKIEM ŻYCIA
(pole obowiązkowe)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą przy pl. M. CurieSkłodowskiej 5, 20-031 Lublin, moich danych osobowych w celu organizacji przez Centrum Języka Portugalskiego/Camões XI
edycji konkursu na najciekawszą prezentację multimedialną, a także kontaktu w sprawach związanych z jego organizacją, przy
wykorzystaniu podanych przeze mnie danych. Moja zgoda ważna jest teraz i w przyszłości pod warunkiem braku zmiany celu
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, żądania usunięcia danych, żądania zaprzestania
przetwarzania danych lub wycofania zgody.

(pole nieobowiązkowe)
W przypadku wyłonienia mnie jako laureata, wyrażam zgodę na ogłoszenie wyników konkursu z moimi danymi osobowymi (imię i
nazwisko) oraz umieszczenie mojej prezentacji na stronie internetowej Centrum Języka Portugalskiego/Camões
(https://www.umcs.pl/pl/camoes.htm).

(pole nieobowiązkowe)
W przypadku wyłonienia mnie jako laureata, wyrażam zgodę na przesłanie wyników konkursu z moimi danymi osobowymi (imię i
nazwisko) e-mailem do uczestników konkursu, ich szkół oraz nauczycieli, którzy wypełnili formularz, o którym mowa w pkt. 8
Regulaminu.

(pole obowiązkowe) Jestem świadoma/y, że:









administratorem danych jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) z siedzibą w Lublinie, przy pl. Marii CurieSkłodowskiej 5, 20-031 Lublin,
w celu organizacji XI edycji konkursu na najciekawszą prezentację multimedialną, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
pozyskuje od osób zainteresowanych dane osobowe w zakresie wskazanym w niniejszym formularzu,
podanie danych w formularzu zgłoszeniowym i jego przesłanie jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji celu
przetwarzania, brak podania danych uniemożliwia aplikowanie i udział w konkursie,
dane będą przetwarzane na podstawie zgody, w okresie jej obowiązywania oraz archiwizacji danych, w związku z prawnie
uzasadnionym interesem administratora, nie będą one podlegały dalszemu przetwarzaniu, ani poddawane profilowaniu, nie
będą również w oparciu o nie podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany,
przysługują mi na podstawie przepisów, w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, prawa, w
tym dostępu do danych, ich sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania ograniczenia przetwarzania lub
usunięcia danych z bazy UMCS, a także prawa do przenoszenia danych lub odwołania zgody w dowolnym momencie, przy
czym, jej odwołanie nie będzie miało wpływu na legalność działań podjętych w okresie obowiązywania zgody. W
przypadku skorzystania z tego prawa nie będzie możliwy udział w XI edycji konkursu na najciekawszą prezentację
multimedialną. Zostałam/em także poinformowana/y o prawie zgłoszenia skargi do organu nadzorczego monitorującego
prawidłowość przetwarzania danych osobowych,
dane nie będą udostępniane odbiorcom zewnętrznym, za wyjątkiem uprawionych, zgodnie z oświadczeniami zgód
zawartymi w formularzu oraz na mocy przepisów prawa lub takich, z którymi Administrator zawrze umowy o współpracy,
m.in. biorących udział w organizacji konkursu,
administrator danych osobowych powołał osobę nadzorującą prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którą
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można skontaktować się pod adresem: abi@umcs.lublin.pl.
(pole obowiązkowe w przypadku zgłoszenia osoby pomiędzy 16 a 18 rokiem życia, w przypadku akceptacji uczestnictwa
dziecka w konkursie)
Wyrażam zgodę na udział w konkursie mojego dziecka, którego dane zostały podane powyżej oraz aprobuję złożone przez dziecko
oświadczenia zgód.

XI edycja konkursu na najciekawszą prezentację multimedialną
|pt.: Fado – wczoraj i dziś
FORMULARZ KONKURSOWY DLA OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ (DO 16 ROKU ŻYCIA)
(wypełnia rodzic/opiekun prawny ucznia zgłaszanego do udziału w konkursie)
Imię i nazwisko ucznia:

e-mail do kontaktu:

Dodatkowe dane obowiązkowe:
pełna nazwa szkoły
...............................................................
...............................................................
adres szkoły
...............................................................
..............................................................
aktualny e-mail i telefon szkoły
...............................................................

w przypadku zespołu szkół obowiązkowo
zaznaczyć, czy jest to:
 szkoła podstawowa
 szkoła ponadpodstawowa

(pole obowiązkowe)
Oświadczam, że powyższe dane podałam/em dobrowolnie, zgodnie ze stanem faktycznym, a o wszelkich zmianach zobowiązuję się
powiadomić niezwłocznie, gdyż w przeciwnym razie nie będzie możliwe poinformowanie mnie o wszelkich okolicznościach
związanych z organizacją konkursu.
(pole obowiązkowe)
Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem XI edycji konkursu na najciekawszą prezentację multimedialną pt.: Fado –
wczoraj i dziś i w pełni go akceptuję.
(pole obowiązkowe)
Oświadczam, że jestem autorem nadesłanej prezentacji multimedialnej na konkurs i posiadam do niej pełnie praw autorskich.
(pole obowiązkowe)
Oświadczam, że nieodpłatnie przenoszę na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do wykonanej przeze mnie prezentacji
multimedialnej wysłanej na konkurs, wraz z prawem do jej prezentacji i wykorzystywania na wszystkich polach eksploatacji, o
których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 90,
poz. 631 z późn. zmianami), w tym w ramach prowadzonych przez Organizatora działań informacyjnych i marketingowych.
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ (DO 16 ROKU ŻYCIA)

(pole obowiązkowe)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą przy pl. M. CurieSkłodowskiej 5, 20-031 Lublin, danych osobowych mojego dziecka/dziecka, nad którym sprawuję opiekę prawną, które zostały
podane powyżej, w celu organizacji przez Centrum Języka Portugalskiego/Camões XI edycji konkursu na najciekawszą prezentację
multimedialną, a także kontaktu w sprawach związanych z jego organizacją, przy wykorzystaniu podanych przeze mnie danych.
Moja zgoda ważna jest teraz i w przyszłości pod warunkiem braku zmiany celu przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych, żądania usunięcia danych, żądania zaprzestania przetwarzania danych lub wycofania zgody.

(pole nieobowiązkowe)
W przypadku wyłonienia mojego dziecka/dziecka nad którym sprawuję opiekę prawną jako laureata konkursu, wyrażam zgodę na
ogłoszenie wyników konkursu, z użyciem jego danych osobowych (imienia i nazwiska) oraz umieszczenie jego prezentacji na
stronie internetowej Centrum Języka Portugalskiego/Camões (https://www.umcs.pl/pl/camoes.htm)
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(pole nieobowiązkowe)
W przypadku wyłonienia mojego dziecka/dziecka nad którym sprawuję opiekę prawną jako laureata konkursu, wyrażam zgodę na
przesłanie wyników konkursu z użyciem jego danych osobowych (imienia i nazwiska), e-mailem do uczestników konkursu, ich szkół
oraz nauczycieli, którzy wypełnili formularz, o którym mowa w pkt. 8 Regulaminu.

(pole obowiązkowe) Jestem świadoma/y, że:









administratorem danych jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) z siedzibą w Lublinie, przy pl. Marii CurieSkłodowskiej 5, 20-031 Lublin,
w celu organizacji XI edycji konkursu na najciekawszą prezentację multimedialną, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
pozyskuje od osób zainteresowanych dane osobowe w zakresie wskazanym w niniejszym formularzu,
podanie danych w formularzu zgłoszeniowym i jego przesłanie jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji celu
przetwarzania, brak podania danych uniemożliwia aplikowanie i udział w konkursie,
dane będą przetwarzane na podstawie zgody, w okresie jej obowiązywania oraz archiwizacji danych, w związku z prawnie
uzasadnionym interesem administratora, nie będą one podlegały dalszemu przetwarzaniu, ani poddawane profilowaniu, nie
będą również w oparciu o nie podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany,
przysługują mi jako rodzicowi/opiekunowi prawnemu, na podstawie przepisów, w szczególności ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych, prawa, w tym dostępu do danych mojego dziecka/dziecka, nad którym sprawuję opiekę
prawną, ich sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania ograniczenia przetwarzania lub usunięcia
danych z bazy UMCS, a także prawa do przenoszenia danych lub odwołania zgody w dowolnym momencie, przy czym, jej
odwołanie nie będzie miało wpływu na legalność działań podjętych w okresie obowiązywania zgody. Skorzystanie z tego
prawa uniemożliwi udział dziecka w XI edycji konkursu na najciekawszą prezentację multimedialną. Mam także prawo
zgłoszenia skargi do organu nadzorczego monitorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych,
dane nie będą udostępniane odbiorcom zewnętrznym, za wyjątkiem uprawionych, zgodnie z oświadczeniami zgód
zawartymi w formularzu oraz na mocy przepisów prawa lub takich, z którymi Administrator zawrze umowy o współpracy,
m.in. biorących udział w organizacji konkursu,
administrator danych osobowych powołał osobę nadzorującą prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którą
można skontaktować się pod adresem: abi@umcs.lublin.pl.

XI edycja konkursu na najciekawszą prezentację multimedialną
pt.: Fado – wczoraj i dziś
FORMULARZ DLA OPIEKUNA PREZENTACJI
Imię i nazwisko:
E-mail kontaktowy:
Pełna nazwa szkoły:
Adres szkoły:
w przypadku zespołu szkół
obowiązkowo zaznaczyć, czy jest to:
Liczba uczniów przygotowywanych do
konkursu przez nauczyciela




szkoła podstawowa
szkoła ponadpodstawowa

(pole obowiązkowe)
Oświadczam, że powyższe dane podałam/em dobrowolnie, zgodnie ze stanem faktycznym, a o wszelkich zmianach zobowiązuję się
powiadomić niezwłocznie, gdyż w przeciwnym razie nie będzie możliwe poinformowanie mnie o wszelkich okolicznościach
związanych z organizacją konkursu.
(pole obowiązkowe)
Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem XI edycji konkursu na najciekawszą prezentację multimedialną pt.: Fado –
wczoraj i dziś i w pełni go akceptuję.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
(pole obowiązkowe)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą przy pl. M. CurieSkłodowskiej 5, 20-031 Lublin, moich danych osobowych w celu współpracy przy organizacji XI edycji konkursu na najciekawszą
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prezentację multimedialną przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej działający poprzez Centrum Języka Portugalskiego/Camões,
a także kontaktu w sprawach związanych z jego organizacją, przy wykorzystaniu podanych przeze mnie danych. Moja zgoda ważna
jest teraz i w przyszłości pod warunkiem braku zmiany celu przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych, żądania usunięcia danych, żądania zaprzestania przetwarzania danych lub wycofania zgody.
(pole nieobowiązkowe)
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji o kolejnych edycjach konkursu na najciekawszą prezentację multimedialną lub innych
konkursach organizowanych przez Centrum Języka Portugalskiego/Camões.

(pole obowiązkowe) Jestem świadoma/y, że:










administratorem danych jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) z siedzibą w Lublinie, przy pl. Marii CurieSkłodowskiej 5, 20-031 Lublin,
w celu nawiązania współpracy przy konkursie na najciekawszą prezentację multimedialną, Uniwersytet Marii CurieSkłodowskiej pozyskuje od nauczycieli dane osobowe w zakresie wskazanym w niniejszym formularzu,
podanie przez nauczycieli danych w formularzu i jego przesłanie jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji celu
przetwarzania tj. nawiązanie współpracy przy organizacji konkursu i przesyłanie drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną
informacji o konkursie, jak również podziękowań dla nauczyciela,
dane będą przetwarzane na podstawie zgody, w okresie jej obowiązywania oraz archiwizacji danych, w związku z prawnie
uzasadnionym interesem administratora, nie będą one podlegały dalszemu przetwarzaniu, ani poddawane profilowaniu, nie
będą również w oparciu o nie podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany,
dane będą dalej przetwarzane jedynie w przypadku zaznaczenia zgody na przesyłanie informacji o kolejnych edycjach
konkursu na najciekawszą prezentację multimedialną lub innych konkursach organizowanych przez Centrum Języka
Portugalskiego/Camões,
przysługują mi na podstawie przepisów, w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, prawa, w
tym dostępu do danych, ich sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania ograniczenia przetwarzania lub
usunięcia danych z bazy UMCS, a także prawo do przenoszenia danych lub odwołania zgody w dowolnym momencie, przy
czym jej odwołanie nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania w okresie obowiązywania zgody, natomiast
skorzystanie z tego prawa będzie skutkować usunięciem danych z bazy nauczycieli nawiązujących współpracę przy
organizacji XI edycji konkursu na najciekawszą prezentację multimedialną. Mam także prawo zgłoszenia skargi do organu
nadzorczego monitorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych,
dane nie będą udostępniane odbiorcom zewnętrznym, za wyjątkiem uprawionych na mocy przepisów prawa lub takich, z
którymi administrator zawrze umowy o współpracy, m.in. biorących udział w organizacji konkursu,
administrator danych osobowych powołał osobę nadzorującą prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którą
można skontaktować się pod adresem: abi@umcs.lublin.pl.
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