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Załącznik nr 4 do Regulaminu – Zgoda na udział w Konkursie 
 
 
Oświadczam, że jestem kandydatem na studia na kierunku „Kreatywna Produkcja Wideo” oraz zapoznał-am / 
-em się z treścią §6 Regulaminu przyznawania Stypendium DA VINCI w roku akademickim 2020/2021 w 
Collegium Da Vinci na stronie www.cdv.pl, akceptuję jego treść oraz wyrażam chęć uczestnictwa w: 

□ konkursie „2K4K film rental” 
□ konkursie „Papaya Films” 
□ konkursie „How How” 

(zaznaczyć odpowiednie) 

 
 
…………………………………………………… 
Czytelny podpis** 
 
Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie przez Collegium Da Vinci podanych przeze mnie danych 
osobowych na potrzeby Konkursu lub Konkursów wskazanych powyżej oraz ewentualnego przyznania 
i wydania Nagród, w tym na publikowanie mojego imienia i nazwiska oraz zdjęć (wizerunku) we wszelkich 
materiałach promocyjnych, a w szczególności na stronie internetowej www.cdv.pl, Facebooku  oraz w 
drukowanych  materiałach  promocyjnych  Uczelni  zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

 
Przyjmuję  do  wiadomości,  Administratorem danych jest Collegium Da Vinci z siedzibą przy ul. gen. Kutrzeby 
10, 61-719 Poznań. Dane będą przetwarzane w celu podanym powyżej oraz w regulaminie wydarzenia, a po 
wyrażeniu dodatkowej zgody także w celu przesyłania informacji handlowych. Podanie danych jest 
dobrowolne, aczkolwiek konieczne do realizacji ww. celu. Każda osoba podająca swoje dane ma prawo 
dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, przenoszenia, zaprzestania, ograniczenia przetwarzania 
oraz usunięcia. Zgoda może zostać cofnięta. Osobą kontaktową jest Inspektor Ochrony Danych Collegium Da 
Vinci- Jakub Magdans (adres email: iod@cdv.pl). Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych jest niezbędność tego przetwarzania do wykonania umowy, realizacji celów, a także nasz 
uzasadniony interes, w szczególności polegający na organizacji wydarzenia, jego ewentualnej publikacji oraz  
umożliwieniu dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz na możliwości zapytania Panią/Pana o zgodę 
niezbędną do przedstawienia oferty handlowej. Istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
Okres przechowywania danych zależy od wyrażonych zgód.  
 

 
…………………………………………………… 
Czytelny podpis** 

 
 
 
*zgoda wymagana/oświadczenie wymagane, aby wziąć udział w konkursie o Stypendium DA VINCI 

**zgoda wymagana/oświadczenie wymagane, aby wziąć udział w konkursach dodatkowych 
 


