Katedra Prawa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego
oraz Ośrodek Koordynacji Szkół Praw Obcych UJ

ZAPRASZAJĄ
Do udziału w konkursie filmowym
„Wolność w czasie pandemii”
W czasie pandemii dotknęły nas liczne ograniczenia, które sprawiły, że każdy z nas stanął
przed koniecznością przewartościowania znaczenia pojęcia „wolność”. Nie zawsze możemy robić
to co chcemy, ale co możemy robić zamiast tego? Czy dotykające nas ograniczenia zachęcają
do szukania nowego wymiaru wolności? Może otworzyły się przed nami nowe horyzonty? Może
ograniczenia zachęciły nas do większej aktywności w innych obszarach? Może wolność to
otwarcie się na innych? A może wolność to wiatr we włosach?
Zapraszamy do udziału w konkursie organizowanym przez Katedrę Prawa Europejskiego
UJ we współpracy z Ośrodkiem Koordynacji Szkół Praw Obcych UJ w ramach DNIA EUROPY i
przygotowanie indywidualnie lub zespołowo 3 minutowego filmu w technice dowolnej na temat
”Wolność w czasie pandemii”.
Zgłoszenia należy nadsyłać do dnia 7 maja 2021 r. na adres e-mail: okspo@uj.edu.pl z
dopiskiem „Konkurs filmowy”.
Do zgłoszenia należy dołączyć skan podpisanej zgody na przetwarzanie danych
osobowych (wzór poniżej). Nagrodzone filmy zostaną wyemitowane podczas Dnia Europy, który
odbędzie się 10 maja 2021 r. w godz. 15-18 na platformie MS Teams. Czekają atrakcyjne
nagrody!
Szczegóły na temat DNIA EUROPY znajdą Państwo na stronie Wydziału Prawa i
Administracji
Uniwersytetu
Jagiellońskiego,
w
zakładce
aktualności:
https://wpia.uj.edu.pl/aktualnosci

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 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, dalej „RODO”) Uniwersytet Jagielloński informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31007 Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ.
2. Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, ul. Gołębia 24, 30-007
Kraków, pokój nr 5. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod nr
telefonu 12 663 12 25.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w konkursie filmowym
organizowanym przez Katedrę Prawa Europejskiego UJ oraz Ośrodek Koordynacji Szkół Praw
Obcych UJ ”Wolność w czasie pandemii” Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane członkom
komisji konkursowej. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wyłonienia
zwycięzcy konkursu. Udział w konkursie oznacza również zgodę na emisję Pana/Pani filmu w
przypadku zwycięstwa w konkursie.
4. Posiada Pani/Pan prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i
uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz ich
sprostowania, a także prawo do usunięcia danych osobowych ze zbiorów administratora (chyba że
dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń), oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani
profilowania.
6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie
uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
Potwierdzam, że zapoznałem(-am) się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje.
…………………………………………………………………
miejscowość, data, czytelny podpis

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie w celu udziału w konkursie
filmowym organizowanym przez Katedrę Prawa Europejskiego UJ oraz Ośrodek Koordynacji
Szkół Praw Obcych UJ ”Wolność w czasie pandemii”, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.

……………………………………………………………………………….
miejscowość, data, czytelny podpis

