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KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA 

NA DRUGĄ EDYCJĘ TURNIEJU MOOT COURT 
„ZASTĘPSTWO PROCESOWE PRZED KRAJOWĄ IZBĄ ODWOŁAWCZĄ” 

 

Imię i nazwisko:  

Dane kontaktowe (numer 
telefonu lub adres e-mail):  

Nazwa uczelni:  

Rok studiów:  

 
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wynikających z karty zgłoszenia uczestnika oraz 
innych danych osobowych związanych z uczestnictwem w Turnieju przez Stowarzyszenie Prawa Zamówień 
Publicznych (ul. Zajęcza 4, 00-351 Warszawa) w celu udziału w Turnieju. 
 
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale konieczne, aby wziąć udział w Turnieju 

¨ TAK ¨ NIE 
 

ZGODA NA ZDJĘCIA/NAGRANIA 
 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne przetwarzanie moich danych osobowych w postaci wizerunku, w 
szczególności poprzez utrwalanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie, w tym w Internecie, przez 
Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych (ul. Zajęcza 4, 00-351 Warszawa). Zgoda obejmuje uprawnienie 
do wykorzystania mojego wizerunku na zdjęciach, nagraniach i innych materiałach promujących Turniej i 
działalność Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych – w tym także w mediach społecznościowych, co 
może wiązać się z przekazaniem moich danych do tzw. państw trzecich, np. USA, które mogą nie gwarantować 
odpowiedniego poziomu ochrony danych. 
 
Wyrażenie zgody jest dobrowolne 

¨ TAK ¨ NIE 
 
 

___________________________ 
(data i miejscowość) 

 
 

___________________________ 
(podpis Uczestnika) 
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

1. Kto jest organizatorem Turnieju? Kto jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w 
związku z przeprowadzeniem Turnieju? 
Organizatorem Turnieju Moot Court „Zastępstwo procesowe przed Krajową Izbą Odwoławczą” 
(„Turniej”) oraz administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją Turnieju, 
w tym danych osobowych zbieranych na podstawie karty zgłoszenia uczestnika, jest Stowarzyszenie 
Prawa Zamówień Publicznych z siedzibą w Warszawie, ul. Zajęcza 4, 00-351 Warszawa, wpisane do 
Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w 
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000673489, REGON: 367079566, NIP: 
5223089494 („Organizator”). 

2. Gdzie można uzyskać więcej informacji o Turnieju? 
Więcej informacji o przebiegu Turnieju znajduje się w Regulaminie Turnieju, dostępnym na stronie 
internetowej Organizatora pod adresem: http://www.stowarzyszeniepzp.pl/.  

3. Jak można skontaktować się z Organizatorem w sprawach związanych z Turniejem, w tym sprawach 
związanych z przetwarzaniem danych osobowych w celu przeprowadzenia Turnieju? 
We wszelkich sprawach związanych z Turniejem, w tym kwestiach związanych z przetwarzaniem danych 
osobowych na potrzeby Turnieju, można kontaktować się z Organizatorem pod adresem e-mail: 
kontakt@stowarzyszeniepzp.pl.  

4. Jakie dane osobowe będą przetwarzane w związku z Turniejem? 
W związku z Turniejem Organizator przetwarza następujące dane Uczestników: imię i nazwisko, numer 
telefonu, adres e-mail, nazwa uczelni, rok studiów oraz wizerunek. Na dalszych etapach Turnieju 
Organizator może przetwarzać również inne dane osobowe Uczestników niezbędne do przyznania i 
rozliczenia nagród, m.in. adres zamieszkania, PESEL, numer i seria dowodu osobistego, nazwa banku, 
numer rachunku bankowego i inne.  

5. W jakim celu oraz na jakiej podstawie Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników Turnieju? 
Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w celu przeprowadzenia Turnieju, w szczególności w 
związku z przygotowaniem, organizacją, przebiegiem i rozliczeniem Turnieju, a także kontaktowania się 
z Uczestnikami w sprawach związanych z Turniejem. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w 
oparciu o zgodę na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Dane 
osobowe przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Organizatorze w 
związku z Turniejem, w szczególności obowiązków podatkowych i rachunkowych, przetwarzane są na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 
Dane osobowe w zakresie wizerunku Uczestników oraz ich imion i nazwisk przetwarzane są w celu 
publikacji zdjęć i nagrań z Turnieju oraz promocji Turnieju i działalności Organizatora. Przetwarzanie 
przez Organizatora wizerunku Uczestników odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, a także na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych. W zakresie w jakim publikacja zdjęć będzie wiązała się z  
przekazaniem danych do państw trzecich (np. USA) – co może mieć miejsce w przypadku publikacji zdjęć 
np. na LinkedIn - podstawą takiego wykorzystania i przekazania danych będzie również zgoda Uczestnika 
(art. 49 ust. 1 lit. a) RODO). Wizerunek Uczestników Turnieju może być wykorzystywany także bez ich 
zgody w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa. 
Dane osobowe Uczestników Turnieju mogą być przetwarzane także w celu dochodzenia lub obrony 
roszczeń związanych z Turniejem jako uzasadniony interes administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 
1 lit. f) RODO). 

6. Czy wyrażenie zgody jest obowiązkowe? Jakie są konsekwencje braku zgody lub niepodania danych 
osobowych przez Uczestników? 
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w Turnieju oraz ich podanie jest 
dobrowolne, ale wymagane, aby wziąć udział w Turnieju, w tym m.in. do kontaktu z Uczestnikami w 
sprawach Turnieju. Brak zgody lub brak podania danych uniemożliwi udział w Turnieju.  
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Wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku jest również dobrowolne. Brak zgody uniemożliwi 
Organizatorowi publikowanie i wykorzystywanie fotografii, filmów lub innych materiałów z udziałem 
Uczestnika.  

7. Komu mogą być przekazywane dane osobowe Uczestników? Czy dane osobowe Uczestników mogą 
być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy? 
Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: (1) 
dostawcom usług zaopatrujących Organizatora w rozwiązania techniczne i organizacyjne (np. 
dostawcom usług IT i innych); (2) dostawcom usług fotograficznych lub video; (3) dostawcom usług 
prawnych i doradczych (np. zewnętrznej kancelarii prawnej). 
W związku z tym, że Organizator korzysta z mediów społecznościowych, takich jak LinkedIn, dane 
osobowe Uczestników, w szczególności zdjęcia i nagrania z udziałem Uczestników, mogą być 
przekazywane do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) (np. Stany Zjednoczone 
Ameryki), których ustawodawstwo nie zawsze zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych. W takim 
przypadku Organizator dba to, aby przekazywać wyłącznie dane niezbędne do realizacji celów 
przetwarzania oraz aby korzystać z usług zaufanych podmiotów. W związku z tym dane osobowe 
Uczestników mogą zostać przekazane do dostawców mediów społecznościowych, z których korzysta 
Organizator, i zapisane na serwerach tych dostawców, a także przetwarzane w celach związanych z 
działalnością tych portali. 

8. Jakie prawa przysługują Uczestnikom w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych? 
W zakresie przewidzianym prawem Uczestnikom przysługują następujące prawa: 
• prawo dostępu do danych; 
• prawo do sprostowania danych; 
• prawo do usunięcia danych; 
• prawo ograniczenia przetwarzania danych; 
• prawo przenoszenia danych; 
• prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 
• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych); 
• prawo do cofnięcia każdej wyrażonej zgody w dowolnym momencie; wycofanie zgody pozostaje bez 

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

9. Jak długo dane osobowe Uczestników będą przechowywane? 
Dane osobowe zbierane w karcie zgłoszeniowej i inne dane otrzymywane od Uczestników będą 
przechowywane przez okres niezbędny do celów organizacji, przeprowadzenia i rozliczenia Turnieju.  
Dane osobowe Uczestników w zakresie wizerunku mogą być przechowywane do czasu wycofania zgody.  
Dane osobowe mogą być przetwarzane również do czasu przedawnienia roszczeń mogących wyniknąć 
w związku z wykorzystaniem danych osobowych Uczestników w celach opisanych powyżej. 


