
ZAŁĄCZNIK Nr 2 
do Regulaminu Międzynarodowego Konkursu Architektoniczno-Krajobrazowego „DRUGIE ŻYCIE FORTU” na 

opracowanie projektu koncepcyjnego Centrum Administracyjnego w Zielonkach w rejonie fortu „MARSZOWIEC” wraz z 

opracowaniem projektu zieleni 

 
Zgodnie z art 13 ust 1 i 2 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 (Rozporządzenie ogólne 
o ochronie danych), niniejszym informujemy, iż: 
 

1) Administratorem  Pana/Pani danych osobowych będzie Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja 
w Krakowie, al. Adama Mickiewicza 21, 31-120 Kraków. 

2) Uniwersytet Rolniczy powołał inspektora ochrony danych, z którym należy kontaktować się za 
pomocą adresu e-mail: iod@urk.edu.pl ; 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia międzynarodowego konkursu 
architektoniczno-krajobrazowego „Drugie życie fortu” na opracowanie projektu koncepcyjnego 
centrum administracyjnego w Zielonkach w rejonie fortu „Marszowiec” wraz z opracowaniem 
projektu zieleni, w tym publicznego ogłoszenia wyników konkursu, mogą być również 
wykorzystane w monografii naukowej autorstwa Magdaleny Wilkosz-Mamcarczyk, Michała 
Uruszczaka, Juli Gorzelany i Anity Kukulskiej-Kozieł  na podstawie udzielonej przez Panią/Pana 
zgody, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia ogólnego. Pani/Pana  dane mogą być również 
wykorzystywane w celu informowania o kolejnych konkursach, jeśli została wyrażona przez 
Panią/Pana odrębna zgoda na przetwarzanie danych w takim celu 

4) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem udziału w 
konkursie. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w 
konkursie. 

5) Posiada Pani/Pan prawo do: 
a) Dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych, 
b) Przenoszenia danych, 
c) Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania  
– w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu ogólnym; 

6) Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej Administratorowi zgody, posiada Pani/Pan 
również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na 
przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres arch.land@urk.edu.pl, pocztą 
tradycyjną na adres: Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu, ul. Balicka 253C. 
30-198 Kraków lub wycofać osobiście stawiając się w siedzibie Katedry Gospodarki Przestrzennej i 
Architektury Krajobrazu, ul. Balicka 253C. 30-198 Kraków 
Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie wycofanie pracy z 
udziału w konkursie.  

7) Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom. Odbiorcami Pani/Pana danych 
osobowych będą Gmina Zielonki oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

8) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozstrzygnięcia konkursu, a następnie przez 
okres do zakończenia realizacji projektu „Międzynarodowy konkurs architektoniczno-krajobrazowy”, 
do zakończenia świadczenia usługi, wyłonienia zwycięzcy konkursu, a w przypadku zgody na 
informowanie o kolejnych konkursach – do czasu wycofania tej zgody. 

9) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są 
przez administratora niezgodnie z przepisami Rozporządzenia ogólnego.  

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie 
profilowania.  

11) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.  
 
 
Potwierdzam, że zapoznałem(am) się i przyjmuj ę do wiadomości powyższe informacje. 
 

………………, dnia …………..……… r., …………………… 
(Miejscowość, data , podpis) 



 

Rozdzielnik 2 egz. w oryginale: 
- 1 x oryginał Uczelnia; 
- 1 x oryginał oświadczający. 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu*:  
 
 
1) przeprowadzenia międzynarodowego konkursu architektoniczno-

krajobrazowego „Drugie życie fortu” na opracowanie projektu koncepcyjnego 
centrum administracyjnego w Zielonkach w rejonie fortu „Marszowiec” wraz  
z opracowaniem projektu zieleni 

 
 
 
2) publicznego ogłoszenia wyników konkursu. 
 
 
 
 
3) wykorzystania ich w monografii naukowej 
 
 
 

 

4) przekazywania mi informacji na temat innych konkursów architektoniczno-
krajobrazowych organizowanych przez Uniwersytet Rolniczy 

 
 

�  TAK 
�  NIE 
 
 
 
 
 
�  TAK 
�  NIE 
 
 
 
�  TAK 
�  NIE 
 
 

 
�  TAK 
�  NIE 

 
*Proszę zaznaczyć znakiem X właściwą odpowiedź 

 
 
 
 
 

………………, dnia …………..……… r., …………………… 
(Miejscowość, data , podpis) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


