
KONKURS NA NAJLEPSZY ESEJ
PT. „CZYM DLA CIEBIE JEST KREATYWNOŚĆ?”

I. ORGANIZATOR 

Organizatorem Konkursu, zwanego dalej Konkursem, jest Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi 
(zwana dalej „AHE” lub „Organizator”), adres: ul. Sterlinga nr 26, 90-212 Łódź, NIP 7251014115, e-mail: 
rektorat@ahe.lodz.pl. 

Il. CELE KONKURSU

Wyłonienie najlepszej, najciekawszej pracy, która będzie odpowiadała na pytanie „Czym dla Ciebie jest 
kreatywność?”.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1) Konkurs przeznaczony jest dla osób w wieku od 18 do 26 roku życia.

2) Przedmiotem Konkursu jest napisanie eseju odpowiadającego na pytanie konkursowe.

3) Prace pisemne mogą posiadać maksymalnie 6000 znaków.

4) Prace przekazane na Konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie przez uczestnika Konkursu.

5) Każdy Uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową. 

6) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac w celu promocji Konkursu, w szczególności 
poprzez publikację fragmentów na stronach internetowych AHE oraz na portalach społecznościowych.

IV. TERMINARZ KONKURSU: 

1) Konkurs trwać będzie od 21.04.2021 do 31.05.2021 r. 

2) Wykonane prace należy przesłać na e-maila marketing@ahe.lodz.pl Wraz ze zgłoszeniem udziału                                  
w Konkursie, które powinno zawierać podstawowe dane uczestnika: imię, nazwisko, wiek, adres poczty 
elektronicznej i numer telefonu. Poprzez przesłanie zgłoszenia w Konkursie  uczestnik potwierdza, iż zapoznał się 
z regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

3) Rozstrzygnięcie Konkursu oraz rozdanie nagród odbędzie się do dnia 25.06.2021 r. na stronie 
internetowej Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

V. OCENA I NAGRODY:

1) Oceny prac konkursowych dokonują członkowie komisji wraz z Prezydentem Akademii 
Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. 

 2) Pięć najwyżej ocenianych prac konkursowych otrzyma symboliczny indeks, który daje możliwość wybrania 
utworzonego i uruchomionego kierunku studiów (oprócz kierunku taniec) oraz studiowania go przez rok 
bezpłatnie w (do wyboru):

 a) Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, (Łódź, woj. łódzkie),

 b) Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, filia w Jaśle, (woj. podkarpackie),

 c) Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, filia w Sieradzu (woj. łódzkie),

 d) Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, filia w Świdnicy, (woj. dolnośląskie),

 e) Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, filia w Trzciance, (woj. wielkopolskie),

 f) Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, filia w Warszawie, (woj. mazowieckie),

 g) Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, filia w Wodzisławiu Śląskim, (woj. śląskie).

3) Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę. Nagrodę można wykorzystać wyłącznie w rekrutacji na rok 
akademicki 2021/2022, do dnia 31 grudnia 2021 r.

4) Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. AHE deklaruje, że 
wartość każdej z  nagród przekracza kwotę 2000 zł, więc Uczestnicy będą zobowiązani uiścić Organizatorowi 
należny podatku od wygranej w wysokości zgodnej z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (tj. 10% wartości nagrody), który zostanie pobrany przez Organizatora i odprowadzony na konto 
właściwego Urzędu Skarbowego. 

5) Nagroda zostanie wysłana pocztą e-mail na podany przez Uczestnika adres wskazany przy przysłaniu 
pracy po uprzednim uiszczeniu przez uczestnika podatku od nagrody w wysokości wskazanej przez AHE. Wraz                               
z informacją o przyznaniu nagrody uczestnik otrzyma informację o kwocie i sposobie uiszczenia podatku od 
nagrody. 

6) Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępnione 
podmiotom trzecim. 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE – RODO

1) Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przekazaniem praw autorskich do nich na 
rzecz Organizatora, na polach eksploatacji związanych z utrwalaniem wszelkimi metodami i technikami oraz 
powielaniem i rozpowszechnianiem w szczególności w postaci wydruków lub plików cyfrowych za 
pośrednictwem sieci Internet, poprzez publikację na stronach internetowych, wystawach, pokazach czy 
udostępniania publiczności w inny sposób. 

2) Administratorem danych osobowych uczestnika Konkursu lub jego opiekuna prawnego w rozumieniu 
przepisów RODO jest Organizator. 

3) Administratorem danych osobowych jest Organizator.

4) Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować poprzez adres e-mail: rektorat@ahe.lodz.pl lub 
adres korespondencyjny wskazany w pkt I, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

5) Dane osobowe podane przez uczestnika Konkursu lub jego opiekuna prawnego w formularzu zgłoszenia 
będą przetwarzane:

 a) na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) w zakresie udziału w Konkursie oraz jego 
organizacji i przeprowadzenia, a także promocji oraz publikacji informacji o laureatach Konkursu, w tym publikacji 
na stronie internetowej AHE oraz na profilu AHE na Facebooku;

 b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO w związku z obowiązkiem archiwizacyjnym ciążącym na 
Organizatorze na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 

przez czas określony w tych przepisach oraz rozliczalności wymaganej przepisami art. 5 ust. 2 RODO.

6) Dane osobowe uczestnika Konkursu mogą być przekazywane podmiotom trzecim, w szczególności 
organom administracji państwowej, o ile będzie to wynikało z przepisów obowiązującego prawa, oraz 
podmiotom świadczącym usługi, w tym związane z obsługą systemów teleinformatycznych.

7) Dane osobowe uczestnika Konkursu będą przetwarzane przez okres 2 lat od końca roku kalendarzowego,                    
w którym Konkurs został przeprowadzony, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi 
na dochodzenie roszczeń itp.

8) Uczestnikowi Konkursu lub jego opiekunowi prawnemu przysługuje:

 a) prawo dostępu do jego danych osobowych, 

 b) prawo do żądania od administratora danych ich sprostowania, 

 c) prawo do żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

 d) prawo do ograniczenia przetwarzania,

 e) prawo do przenoszenia danych,

 f) prawo do sprzeciwu na zasadach określonych w RODO, odpowiednio w art. 15 do 18 oraz art. 20 i art. 
21.1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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.

8) Uczestnikowi Konkursu lub jego opiekunowi prawnemu w związku z przetwarzaniem jego danych 
osobowych niezgodnie z RODO przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9) Podanie wymaganych Regulaminem danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w 
Konkursie oraz powiadomienia uczestników Konkursu o jego wynikach. Odmowa podania danych osobowych 
skutkuje niemożnością udziału w Konkursie.

10) W oparciu o podane dane osobowe uczestników Konkursu lub ich opiekunów prawnych Organizator nie 
będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu 
RODO.

11) Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na Facebooku AHE w Łodzi oraz na stronie uczelni 
www.ahe.lodz.pl. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie!



KONKURS NA NAJLEPSZY ESEJ
PT. „CZYM DLA CIEBIE JEST KREATYWNOŚĆ?”

I. ORGANIZATOR 

Organizatorem Konkursu, zwanego dalej Konkursem, jest Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi 
(zwana dalej „AHE” lub „Organizator”), adres: ul. Sterlinga nr 26, 90-212 Łódź, NIP 7251014115, e-mail: 
rektorat@ahe.lodz.pl. 

Il. CELE KONKURSU

Wyłonienie najlepszej, najciekawszej pracy, która będzie odpowiadała na pytanie „Czym dla Ciebie jest 
kreatywność?”.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1) Konkurs przeznaczony jest dla osób w wieku od 18 do 26 roku życia.

2) Przedmiotem Konkursu jest napisanie eseju odpowiadającego na pytanie konkursowe.

3) Prace pisemne mogą posiadać maksymalnie 6000 znaków.

4) Prace przekazane na Konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie przez uczestnika Konkursu.

5) Każdy Uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową. 

6) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac w celu promocji Konkursu, w szczególności 
poprzez publikację fragmentów na stronach internetowych AHE oraz na portalach społecznościowych.

IV. TERMINARZ KONKURSU: 

1) Konkurs trwać będzie od 21.04.2021 do 31.05.2021 r. 

2) Wykonane prace należy przesłać na e-maila marketing@ahe.lodz.pl Wraz ze zgłoszeniem udziału                                  
w Konkursie, które powinno zawierać podstawowe dane uczestnika: imię, nazwisko, wiek, adres poczty 
elektronicznej i numer telefonu. Poprzez przesłanie zgłoszenia w Konkursie  uczestnik potwierdza, iż zapoznał się 
z regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

3) Rozstrzygnięcie Konkursu oraz rozdanie nagród odbędzie się do dnia 25.06.2021 r. na stronie 
internetowej Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

V. OCENA I NAGRODY:

1) Oceny prac konkursowych dokonują członkowie komisji wraz z Prezydentem Akademii 
Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. 

 2) Pięć najwyżej ocenianych prac konkursowych otrzyma symboliczny indeks, który daje możliwość wybrania 
utworzonego i uruchomionego kierunku studiów (oprócz kierunku taniec) oraz studiowania go przez rok 
bezpłatnie w (do wyboru):

 a) Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, (Łódź, woj. łódzkie),

 b) Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, filia w Jaśle, (woj. podkarpackie),

 c) Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, filia w Sieradzu (woj. łódzkie),

 d) Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, filia w Świdnicy, (woj. dolnośląskie),

 e) Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, filia w Trzciance, (woj. wielkopolskie),

 f) Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, filia w Warszawie, (woj. mazowieckie),

 g) Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, filia w Wodzisławiu Śląskim, (woj. śląskie).

3) Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę. Nagrodę można wykorzystać wyłącznie w rekrutacji na rok 
akademicki 2021/2022, do dnia 31 grudnia 2021 r.

4) Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. AHE deklaruje, że 
wartość każdej z  nagród przekracza kwotę 2000 zł, więc Uczestnicy będą zobowiązani uiścić Organizatorowi 
należny podatku od wygranej w wysokości zgodnej z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (tj. 10% wartości nagrody), który zostanie pobrany przez Organizatora i odprowadzony na konto 
właściwego Urzędu Skarbowego. 

5) Nagroda zostanie wysłana pocztą e-mail na podany przez Uczestnika adres wskazany przy przysłaniu 
pracy po uprzednim uiszczeniu przez uczestnika podatku od nagrody w wysokości wskazanej przez AHE. Wraz                               
z informacją o przyznaniu nagrody uczestnik otrzyma informację o kwocie i sposobie uiszczenia podatku od 
nagrody. 

6) Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępnione 
podmiotom trzecim. 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE – RODO

1) Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przekazaniem praw autorskich do nich na 
rzecz Organizatora, na polach eksploatacji związanych z utrwalaniem wszelkimi metodami i technikami oraz 
powielaniem i rozpowszechnianiem w szczególności w postaci wydruków lub plików cyfrowych za 
pośrednictwem sieci Internet, poprzez publikację na stronach internetowych, wystawach, pokazach czy 
udostępniania publiczności w inny sposób. 

2) Administratorem danych osobowych uczestnika Konkursu lub jego opiekuna prawnego w rozumieniu 
przepisów RODO jest Organizator. 

3) Administratorem danych osobowych jest Organizator.

4) Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować poprzez adres e-mail: rektorat@ahe.lodz.pl lub 
adres korespondencyjny wskazany w pkt I, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

5) Dane osobowe podane przez uczestnika Konkursu lub jego opiekuna prawnego w formularzu zgłoszenia 
będą przetwarzane:

 a) na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) w zakresie udziału w Konkursie oraz jego 
organizacji i przeprowadzenia, a także promocji oraz publikacji informacji o laureatach Konkursu, w tym publikacji 
na stronie internetowej AHE oraz na profilu AHE na Facebooku;

 b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO w związku z obowiązkiem archiwizacyjnym ciążącym na 
Organizatorze na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 

przez czas określony w tych przepisach oraz rozliczalności wymaganej przepisami art. 5 ust. 2 RODO.

6) Dane osobowe uczestnika Konkursu mogą być przekazywane podmiotom trzecim, w szczególności 
organom administracji państwowej, o ile będzie to wynikało z przepisów obowiązującego prawa, oraz 
podmiotom świadczącym usługi, w tym związane z obsługą systemów teleinformatycznych.

7) Dane osobowe uczestnika Konkursu będą przetwarzane przez okres 2 lat od końca roku kalendarzowego,                    
w którym Konkurs został przeprowadzony, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi 
na dochodzenie roszczeń itp.

8) Uczestnikowi Konkursu lub jego opiekunowi prawnemu przysługuje:

 a) prawo dostępu do jego danych osobowych, 

 b) prawo do żądania od administratora danych ich sprostowania, 

 c) prawo do żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

 d) prawo do ograniczenia przetwarzania,

 e) prawo do przenoszenia danych,

 f) prawo do sprzeciwu na zasadach określonych w RODO, odpowiednio w art. 15 do 18 oraz art. 20 i art. 
21.1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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.

8) Uczestnikowi Konkursu lub jego opiekunowi prawnemu w związku z przetwarzaniem jego danych 
osobowych niezgodnie z RODO przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9) Podanie wymaganych Regulaminem danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w 
Konkursie oraz powiadomienia uczestników Konkursu o jego wynikach. Odmowa podania danych osobowych 
skutkuje niemożnością udziału w Konkursie.

10) W oparciu o podane dane osobowe uczestników Konkursu lub ich opiekunów prawnych Organizator nie 
będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu 
RODO.

11) Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na Facebooku AHE w Łodzi oraz na stronie uczelni 
www.ahe.lodz.pl. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie!



KONKURS NA NAJLEPSZY ESEJ
PT. „CZYM DLA CIEBIE JEST KREATYWNOŚĆ?”

I. ORGANIZATOR 

Organizatorem Konkursu, zwanego dalej Konkursem, jest Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi 
(zwana dalej „AHE” lub „Organizator”), adres: ul. Sterlinga nr 26, 90-212 Łódź, NIP 7251014115, e-mail: 
rektorat@ahe.lodz.pl. 

Il. CELE KONKURSU

Wyłonienie najlepszej, najciekawszej pracy, która będzie odpowiadała na pytanie „Czym dla Ciebie jest 
kreatywność?”.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1) Konkurs przeznaczony jest dla osób w wieku od 18 do 26 roku życia.

2) Przedmiotem Konkursu jest napisanie eseju odpowiadającego na pytanie konkursowe.

3) Prace pisemne mogą posiadać maksymalnie 6000 znaków.

4) Prace przekazane na Konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie przez uczestnika Konkursu.

5) Każdy Uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową. 

6) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac w celu promocji Konkursu, w szczególności 
poprzez publikację fragmentów na stronach internetowych AHE oraz na portalach społecznościowych.

IV. TERMINARZ KONKURSU: 

1) Konkurs trwać będzie od 21.04.2021 do 31.05.2021 r. 

2) Wykonane prace należy przesłać na e-maila marketing@ahe.lodz.pl Wraz ze zgłoszeniem udziału                                  
w Konkursie, które powinno zawierać podstawowe dane uczestnika: imię, nazwisko, wiek, adres poczty 
elektronicznej i numer telefonu. Poprzez przesłanie zgłoszenia w Konkursie  uczestnik potwierdza, iż zapoznał się 
z regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

3) Rozstrzygnięcie Konkursu oraz rozdanie nagród odbędzie się do dnia 25.06.2021 r. na stronie 
internetowej Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

V. OCENA I NAGRODY:

1) Oceny prac konkursowych dokonują członkowie komisji wraz z Prezydentem Akademii 
Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. 

 2) Pięć najwyżej ocenianych prac konkursowych otrzyma symboliczny indeks, który daje możliwość wybrania 
utworzonego i uruchomionego kierunku studiów (oprócz kierunku taniec) oraz studiowania go przez rok 
bezpłatnie w (do wyboru):

 a) Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, (Łódź, woj. łódzkie),

 b) Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, filia w Jaśle, (woj. podkarpackie),

 c) Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, filia w Sieradzu (woj. łódzkie),

 d) Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, filia w Świdnicy, (woj. dolnośląskie),

 e) Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, filia w Trzciance, (woj. wielkopolskie),

 f) Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, filia w Warszawie, (woj. mazowieckie),

 g) Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, filia w Wodzisławiu Śląskim, (woj. śląskie).

3) Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę. Nagrodę można wykorzystać wyłącznie w rekrutacji na rok 
akademicki 2021/2022, do dnia 31 grudnia 2021 r.

4) Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. AHE deklaruje, że 
wartość każdej z  nagród przekracza kwotę 2000 zł, więc Uczestnicy będą zobowiązani uiścić Organizatorowi 
należny podatku od wygranej w wysokości zgodnej z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (tj. 10% wartości nagrody), który zostanie pobrany przez Organizatora i odprowadzony na konto 
właściwego Urzędu Skarbowego. 

5) Nagroda zostanie wysłana pocztą e-mail na podany przez Uczestnika adres wskazany przy przysłaniu 
pracy po uprzednim uiszczeniu przez uczestnika podatku od nagrody w wysokości wskazanej przez AHE. Wraz                               
z informacją o przyznaniu nagrody uczestnik otrzyma informację o kwocie i sposobie uiszczenia podatku od 
nagrody. 

6) Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępnione 
podmiotom trzecim. 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE – RODO

1) Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przekazaniem praw autorskich do nich na 
rzecz Organizatora, na polach eksploatacji związanych z utrwalaniem wszelkimi metodami i technikami oraz 
powielaniem i rozpowszechnianiem w szczególności w postaci wydruków lub plików cyfrowych za 
pośrednictwem sieci Internet, poprzez publikację na stronach internetowych, wystawach, pokazach czy 
udostępniania publiczności w inny sposób. 

2) Administratorem danych osobowych uczestnika Konkursu lub jego opiekuna prawnego w rozumieniu 
przepisów RODO jest Organizator. 

3) Administratorem danych osobowych jest Organizator.

4) Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować poprzez adres e-mail: rektorat@ahe.lodz.pl lub 
adres korespondencyjny wskazany w pkt I, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

5) Dane osobowe podane przez uczestnika Konkursu lub jego opiekuna prawnego w formularzu zgłoszenia 
będą przetwarzane:

 a) na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) w zakresie udziału w Konkursie oraz jego 
organizacji i przeprowadzenia, a także promocji oraz publikacji informacji o laureatach Konkursu, w tym publikacji 
na stronie internetowej AHE oraz na profilu AHE na Facebooku;

 b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO w związku z obowiązkiem archiwizacyjnym ciążącym na 
Organizatorze na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 

przez czas określony w tych przepisach oraz rozliczalności wymaganej przepisami art. 5 ust. 2 RODO.

6) Dane osobowe uczestnika Konkursu mogą być przekazywane podmiotom trzecim, w szczególności 
organom administracji państwowej, o ile będzie to wynikało z przepisów obowiązującego prawa, oraz 
podmiotom świadczącym usługi, w tym związane z obsługą systemów teleinformatycznych.

7) Dane osobowe uczestnika Konkursu będą przetwarzane przez okres 2 lat od końca roku kalendarzowego,                    
w którym Konkurs został przeprowadzony, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi 
na dochodzenie roszczeń itp.

8) Uczestnikowi Konkursu lub jego opiekunowi prawnemu przysługuje:

 a) prawo dostępu do jego danych osobowych, 

 b) prawo do żądania od administratora danych ich sprostowania, 

 c) prawo do żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

 d) prawo do ograniczenia przetwarzania,

 e) prawo do przenoszenia danych,

 f) prawo do sprzeciwu na zasadach określonych w RODO, odpowiednio w art. 15 do 18 oraz art. 20 i art. 
21.1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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.

8) Uczestnikowi Konkursu lub jego opiekunowi prawnemu w związku z przetwarzaniem jego danych 
osobowych niezgodnie z RODO przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9) Podanie wymaganych Regulaminem danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w 
Konkursie oraz powiadomienia uczestników Konkursu o jego wynikach. Odmowa podania danych osobowych 
skutkuje niemożnością udziału w Konkursie.

10) W oparciu o podane dane osobowe uczestników Konkursu lub ich opiekunów prawnych Organizator nie 
będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu 
RODO.

11) Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na Facebooku AHE w Łodzi oraz na stronie uczelni 
www.ahe.lodz.pl. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie!


