
ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 
 

ZGŁOSZENIE DO HACKATHON 
POD PATRONATEM CENTRUM ELEKTROEKOLOGII 

 
L.
p. 

Imię i nazwisko, wiek 
ucznia/ uczniów 

Klasa  Rok 
szkolny 

Imię i nazwisko 
nauczyciela 

Telefon 
 i adres mailowy 

nauczyciela 

Nazwa i adres szkoły 

1.       

2.       

3.       

4.       

 
 Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z treścią Regulaminu Hackathon organizowanego przez Centrum ElektroEkologii z siedzibą w Warszawie w 

dniu 8 października 2022 r., a także akceptuję jego treść.  
 
Wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie mojego wizerunku zgodnie z art. 81  ust. 1 ustawy o  prawie autorskim i prawach pokrewnych, 

w jakiejkolwiek formie w materiale zdjęciowym, zarejestrowanym w związku z Hackathonem, w celu zamieszczenia relacji z Hackathon na stronach 
internetowych Organizatora oraz Partnera, w tym w ich mediach i oficjalnych profilach w mediach społecznościowych. 

  c TAK 

                 c NIE 

 



__________________________              ______________________________________________ 
(miejscowość, data)                           (czytelny podpis nauczyciela/opiekuna merytorycznego) 



ZAŁĄCZNIK NR 2 – OŚWIADCZENIE OPIEKUNA  
 
 
 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika Hackathon 
 

Imię i nazwisko dziecka: ________________________________ 
Wiek dziecka: _________________________________________ 
 
 

Wyrażam zgodę na udział  __________________________________________________ 
(imię i nazwisko dziecka) 

 
w Hackathon organizowanym przez Centrum ElektroEkologii z siedzibą w Warszawie, w dniu 8 
października 2022 r. 
 

Oświadczam, że zapoznałam/-łem się z treścią Regulaminu Hackathon i w pełni akceptuję 

jego treść. 
 
 Wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku dziecka zgodnie z art. 81  ust. 

1 ustawy o  prawie autorskim i prawach pokrewnych, w jakiejkolwiek formie w materiale zdjęciowym, 
zarejestrowanym w związku z Hackathon, w celu zamieszczenia relacji z Hackathon na stronach 
internetowych Organizatora oraz Partnera, w tym w ich mediach i oficjalnych profilach w mediach 
społecznościowych. 

 

c TAK 

c NIE  

           
 
 
           ______________________                        ___________________________________ 

(miejscowość, data)                           (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)                                                                                                            
  
  



ZAŁĄCZNIK NR 3 – OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA 
 

 
 

Oświadczenie pełnoletniego uczestnika Hackathon 
 
 

Imię i nazwisko: ______________________________________ 
 

Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z treścią Regulaminu Hackathon organizowanym przez 
Centrum ElektroEkologii z siedzibą w Warszawie, w dniu 8 października 2022 r., a także akceptuję jego 

treść. 
 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie mojego wizerunku zgodnie z art. 81  ust. 
1 ustawy o  prawie autorskim i prawach pokrewnych, w jakiejkolwiek formie w materiale zdjęciowym, 
zarejestrowanym w związku z Hackathon, w celu zamieszczenia relacji z Hackathon na stronach 

internetowych Organizatora oraz Partnera, w tym w ich mediach i oficjalnych profilach w mediach 
społecznościowych. 

 

c TAK 

c NIE  

           
 
 
           ______________________                        ___________________________________ 

(miejscowość, data)                                       (czytelny podpis 
Uczestnika)                                                                                                            
  
  



ZAŁĄCZNIK NR 4 – KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OPIEKUNA  
 
Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celach : 

1) organizacji  i udziału w Hackathon organizowanym przez Centrum ElektroEkologii z siedzibą 
w Warszawie; 

2) publikacji danych osobowych Uczestnika Hackathon, a w przypadku wyrażenia zgody 
również jego wizerunku w celu zamieszczenia relacji z przebiegu Hackathon na stronach 
internetowych Organizatora i Partnera, a także ich mediach i oficjalnych profilach w 
mediach społecznościowych; 

3) publikacji danych osobowych Uczestnika Hackathon przez Organizatora lub Partnera, w tym 
prezentowania Projektu w prasie, telewizji, na stronach internetowych organizatora, 
mediach i oficjalnych profilach w mediach społecznościowych organizatora. 
 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda w zakresie wizerunku 
uczestnika Hackathon zgodnie z art. 81  ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych), 
lit. b (przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy – Regulaminu Hackathon), rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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. 
U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO.  
 
Administratorem Pani/Pana/dziecka danych osobowych jest NEWECONOMY SP. Z O.O. z siedzibą 
w Warszawie (00-108), ul. Zielna 39, [NIP: 5252755410, KRS: 0000738818]. Administrator danych 
osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki 
ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności 
przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem 
lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem 
bezpieczeństwa danych osobowych. 
 
Odbiorcami danych osobowych mogą być upoważnione przez Administratora danych podmioty oraz 
podmioty, które mają prawo do wglądu na mocy odrębnych przepisów prawa. 
 
Pani/Pana/dziecka dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia 
Hackathon oraz do momentu zakończenia publikacji na stronach internetowych organizatora, 
mediach i oficjalnych profilach w mediach społecznościowych Organizatora lub Partnera, a 
następnie w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego.   
 
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo 
przenoszenia danych. 
 
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, iż przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy RODO. 
 
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych 
osobowych w zakresie w jakim przetwarzanie odbywało się na podstawie zgody. Cofnięcie zgody 
nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. 
 
W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, powinien Pani/Pan skontaktować drogą 
elektroniczną pod adresem e-mail: rodo@neweconomy.pl lub adres spółki wskazany powyżej.  



ZAŁĄCZNIK NR 5 – KLAUZULA INFORMACYJNA DLA LAUREATA 
 

Pozyskane Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach: 
1) wręczenia nagród w ramach Hackathon organizowanym przez Centrum ElektroEkologii z 

siedzibą w Warszawie; 
2) publikacji listy laureatów na oficjalnej stronie internetowej Organizatora/Partnera. 

 
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda w zakresie wizerunku 
uczestnika Hackathon zgodnie z art. 81  ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych), 
lit. b (przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy – Regulaminu Hackathon), rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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. 
U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO.  
 
Administratorem Pani/Pana/dziecka danych osobowych jest NEWECONOMY SP. Z O.O. z siedzibą 
w Warszawie (00-108), ul. Zielna 39, [NIP: 5252755410, KRS: 0000738818]. Administrator danych 
osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki 
ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności 
przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem 
lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem 
bezpieczeństwa danych osobowych. 
 
Odbiorcami danych osobowych mogą być upoważnione przez Administratora danych podmioty 
oraz podmioty, które mają prawo do wglądu na mocy odrębnych przepisów prawa. 
 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia Hackathon, 
a w przypadku laureata również do momentu zakończenia publikacji na stronach internetowych 
organizatora, mediach i oficjalnych profilach w mediach społecznościowych organizatora, a 
następnie w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego. 
 
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo 
przenoszenia danych. 
 
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych 
osobowych w zakresie w jakim przetwarzanie odbywało się na podstawie zgody. Cofnięcie zgody 
nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. 
 
W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, powinien Pani/Pan skontaktować drogą 
elektroniczną pod adresem e-mail: rodo@neweconomy.pl lub adres spółki wskazany powyżej. 
 


