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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO 

PROGRAMU ODKRYWCY DIAMENTÓW (STUDENCI) 

DANE UCZESTNIKA PROGRAMU 

IMIĘ   

NAZWISKO  

DANE KONTAKTOWE  

ADRES E-MAIL  

NUMER TELEFONU:   

 

 

 Wyrażam zgodę na udział w Programie Odkrywcy Diamentów, którego organizatorem jest Stowarzyszenie 
Odkrywcy Diamentów i tym samym akceptuję warunki Regulaminu Programu Odkrywcy Diamentów przyjętego 
uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Odkrywcy Diamentów z dnia 14.11.2019 roku. 

 
 

………….…………………………………………….. 
(data i podpis) 

 

 Wyrażam zgodę na publikowanie mojego  imienia i nazwiska w materiałach prasowych, na stronie internetowej 
Programu Odkrywcy Diamentów oraz na stronach internetowych członków wspierających Stowarzyszenia 
Odkrywcy Diamentów w związku z prowadzonymi przez Organizatora i członków wspierających Stowarzyszenia 
Odkrywcy Diamentów działaniami promocyjnymi związanymi z Programem Odkrywcy Diamentów. 
 
 

 
………………………………………………………… 

               (data i podpis) 
 

 
 Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r.  

poz. 1231 z późn. zm.) wyrażam zgodę na rozpowszechnianie przez Stowarzyszenie Odkrywcy Diamentów z 
siedzibą w Białymstoku mojego wizerunku utrwalonego w związku z realizacją reportaży filmowych i fotograficznych 
z cyklu wydarzeń organizowanych w ramach Programu Odkrywcy Diamentów. Zgoda obejmuje wielokrotne 
wykorzystanie wizerunku w celach komercyjnych, w tym promocji i reklamy Stowarzyszenia Odkrywcy Diamentów 
i Programu Odkrywcy Diamentów bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w szczególności w publikacjach 
elektronicznych, w tym w sieci Internet, prasie, telewizji, broszurach, ulotkach, gazetkach itp. Jestem świadomy, że 
promocja Stowarzyszenia Odkrywcy Diamentów oraz Programu Odkrywcy Diamentów będzie odbywać się poprzez 
zamieszczanie zdjęć i materiałów filmowych na stronie internetowej www.odkrywcydiamentow.pl, na stronach 
internetowych instytucji i firm będących członkami wspierającymi Stowarzyszenia oraz we wszelkich drukowanych 
materiałach promocyjnych Stowarzyszenia Odkrywcy Diamentów oraz Programu Odkrywcy Diamentów. 
Jednocześnie oświadczam, iż niniejszej zgody udzielam nieodpłatnie.  
 
 

………………………………………………………… 
 
                

(data i podpis) 
 Oświadczam również, że moje działania związane z projektami finansowanymi przez Stowarzyszenie Odkrywców 

Diamentów nie będą naruszać praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich ani praw własności 
przemysłowej.  
 

………………………………………………………… 
                (data i podpis) 
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Informacja Administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych – 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 (zwanego dalej RODO) 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Odkrywcy Diamentów Stowarzyszenie 
Odkrywcy Diamentów, z siedzibą w Białymstoku przy ulicy Wiejskiej 45A, 15 - 351 Białystok wpisane do rejestru 
stowarzyszeń, innych organizacji społ. i zawodowych, fundacji, ZOZ Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy w Białymstoku. 

2. W sprawie przetwarzania danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Administratorem za pomocą poczty 

elektronicznej pod adresem: diamenty@pb.edu.pl 

3. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zgłoszenia do Programu Odkrywcy Diamentów – na 

podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na organizacji Programu oraz statutowej 

działalności Stowarzyszenia Odkrywcy Diamentów-  art. 6 ust. 1 lit. f) RODO 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być banki, dostawcy usług pocztowych i kurierskich, 

obsługa prawna i księgowa administratora, podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz 

Członkowie wspierający Stowarzyszenia Odkrywcy Diamentów których pełna lista znajduje się na stronie 

www.odkrywcydiamentow.com.pl w zakładce O nas/Partnerzy, a także użytkownicy stron internetowych 

oraz portali społecznościowych, których Administrator posiada konto. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach: 

- w przypadku przyznania stypendium 6 lat od daty zakończenia okresu otrzymywania stypendium. 

lub 

- w przypadku odrzucenia wniosku o stypendium - 1 miesiąc od posiedzenia Kapituły Programu, na której wniosek 

o przyznanie stypendium był rozpatrywany. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje 

Pani/Panu prawo do: 

a) sprostowania danych; 

b) usunięcia danych; 

c) ograniczenia przetwarzania danych; 

d) przenoszenia danych; 

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 

Realizacja wyżej wymienionych praw odbywa się poprzez złożenie pisemnego podania do Stowarzyszenia. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy 

w tym zakresie.  

8. Podanie danych osobowych jest warunkiem umownym i jest niezbędne do wzięcia udziału w Programie. 

Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości skorzystania z Programu Odkrywcy Diamentów.  

9. Stowarzyszenie nie przetwarza podanych danych osobowych w sposób opierający się na zautomatyzowanym 

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
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