Załącznik nr 2
do REGULAMINU KONKURSU NA NAJLEPSZE PRACE O CHARAKTERZE NAUKOWO-BADAWCZYM
I DYDAKTYCZNYM W OBSZARZE PRACY, POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI

Oświadczenie
w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
Ja, niżej popisana/podpisany, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust.
2 lit. a 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 (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119/1, z 4.5.2016, zwanego dalej „RODO”, wyrażam zgodę na
przetwarzanie następujących kategorii moich danych osobowych (imię, nazwisko, tytuł lub
stopień naukowy, telefon, mail, adres, miejsce pracy, zajmowane stanowisko,) w zakresie
niezbędnym do udziału w Konkursie Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN na najlepsze
prace naukowo-badawcze i dydaktyczne w obszarze rynku pracy, polityki społecznej i zarządzania
zasobami ludzkimi.

Jest mi wiadomo, że:
1. Administratorem moich danych osobowych jest Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, ul.
Szamocka 3, 5, pok. B352, 01-748 Warszawa.
2. Podane w zgłoszeniu dane osobowe mogą być przetwarzane na potrzeby udziału w Konkursie, w celu
ogłaszania i publikowania wyników, wykorzystywania wizerunku, przyznawania nagród, uzyskania informacji
niezbędnych do wypłacenia nagrody oraz spełnienia obowiązków podatkowych.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Konkursie – brak podania
danych uniemożliwi udział w Konkursie.
3. Odbiorcami moich danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, wobec których administrator jest
zobowiązany do udostępnienia danych na podstawie przepisów prawa lub Regulaminu Konkursu Komitetu
Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN na najlepsze prace naukowo-badawcze i dydaktyczne w obszarze
pracy, polityki społecznej i zarządzania zasobami ludzkimi.
5. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania danej edycji Konkursu oraz po jego
zakończeniu, przez okres niezbędny do wykonania przez administratora obowiązków wynikających z
przepisów prawa, w tym przez wymagany prawem okres przechowywania dokumentacji.
6. W odniesieniu do moich danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO.
7. Moje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
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Data, miejsce i czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę

