
 
 

Regulamin Konkursu  

„LivinnX Five”  (dalej: Regulamin) 

 § 1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, przebieg i warunki uczestnictwa w konkursie „LivinnX 

Five”, zwanego dalej „Konkursem”. 

2. Organizatorem konkursu jest Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, ul. 

Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków, zwany dalej: „KA AFM” lub 

„Organizatorem”. 

3. Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną 

zdolność do czynności prawnych, zwana dalej: „Uczestnikiem”.  

4. Fundatorem nagród w Konkursie jest spółka pod firmą: SH GGH Management 8 Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, z siedzibą w Warszawie, ul. Emilli 

Plater 53, 00-113 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000572571, NIP: 

5223036641, REGON: 362345709, zwany dalej: „Fundatorem”. 

5. Konkurs polega na wyłonieniu przez Organizatora 2 osób spośród osób wpisanych na listę 

studentów I roku studiów pierwszego stopnia lub studia jednolite magisterskie prowadzonych 

w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w trybie stacjonarnym z 

najlepszym wynikiem z tegorocznego egzaminu maturalnego oraz 3 osób spośród studentów, 

którzy ukończyli w terminie co najmniej I roku studiów w trybie stacjonarnym w Krakowskiej 

Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z wysoką średnią ocen oraz osiągnięciami, a 

następnie przyznaniu przez Fundatora nagród.  

6. Czas trwania Konkursu obejmuje okres od dnia 11.08.2020 r. do dnia 15.09.2020 r. 

7. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani grą na automatach, których wynik 

zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (Dz. U. 2019 r. poz. 847).  

§ 2 Zadanie konkursowe 

Zadaniem Uczestnika konkursu jest zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie, z którego:  

1) wynikać będzie tegoroczny wynik maturalny (z co najmniej 3 przedmiotów na poziomie 

rozszerzonym) albo 

2)  wynikać będzie wysoka średnia ocen w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 i 

wybitne osiągnięcia.  

§ 3 Nagrody 

1. W Konkursie zostaną przyznane następujące nagrody: 

1) dla 2 osób spośród osób wpisanych na listę studentów I roku studiów pierwszego 

stopnia lub studia jednolite magisterskie prowadzonych w Krakowskiej Akademii 

im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w trybie stacjonarnym: 

a) zapewnienie zakwaterowania w prywatnym domu studenckim o wysokim standardzie 

LivinnX Kraków usytuowanym przy ul. Tadeusza Romanowicza 4 w Krakowie, w 

jednostce (pokoju) jednoosobowym (SP), w okresie od dnia 01.10.2020 r. do dnia 

31.07.2021 r. i obniżenie co miesięcznych opłat z tytułu zakwaterowania 

wynoszących:  



 
 

1) czynsz z tytułu  zakwaterowania - 1 EURO miesięcznie 

(słownie: jeden euro 00/100) oraz  

2) opłata dodatkowa – 150,00 zł miesięcznie (słownie: sto 

pięćdziesiąt złotych 00/100).  

2) dla 3 osób spośród studentów którzy ukończyli w terminie co najmniej I rok studiów 

Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego: 

a) zapewnienie zakwaterowania w prywatnym domu studenckim o wysokim standardzie 

LivinnX Kraków usytuowanym przy ul. Tadeusza Romanowicza 4 w Krakowie, w 

odrębnym pokoju w jednostce trzyosobowej (3x1P), w okresie od dnia 01.10.2020 r. 

do dnia 31.07.2021 r. i obniżenie co miesięcznych opłat z tytułu zakwaterowania 

wynoszących:  

1) czynsz z tytułu  zakwaterowania - 1 EURO miesięcznie 

(słownie: jeden euro 00/100)  oraz  

2) opłata dodatkowa – 150,00 zł miesięcznie (słownie: sto 

pięćdziesiąt złotych  00/100).    

2. W celu zapewnienia zakwaterowania, o którym mowa w ust. 1, Fundator zawrze z laureatami 

Konkursu odrębne umowy najmu pokoju w domu studenckim, z uwzględnieniem postanowień 

niniejszego paragrafu.  

3. Warunkiem realizacji nagrody o której mowa w ust. 1 pkt 1 jest podjęcie przez laureata 

konkursu studiów na jednym z kierunków studiów w trybie stacjonarnym w Krakowskiej 

Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w roku akademickim 2020/2021. W 

przypadku niespełnienia powyższego warunku, traci on prawo do nagrody.  

4. Warunkiem realizacji nagrody o której mowa w ust. 1 pkt 2 jest kontynuowanie przez laureata 

studiów w trybie stacjonarnym w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza 

Modrzewskiego w roku akademickim 2020/2021. W przypadku niespełnienia powyższego 

warunku, traci on prawo do nagrody.  

5. Prawo do nagrody o której mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wygasa z dniem: 

1) wydania decyzji o skreśleniu studenta z listy studentów, 

2) wydania orzeczenia o ukaraniu studenta karą dyscyplinarną wydalenia z KA AFM, 

3) złożenia przez studenta pisemnej rezygnacji ze studiów, 

4) przeniesienia się studenta do innej szkoły wyższej.  

6. W przypadku wygaśnięcia prawa do nagrody, o którym mowa w ust. 5, stosuje się 

odpowiednio § 7 ust. 6 niniejszego Regulaminu. 

7. Uczestnikom nie przysługuje prawo żądania wymiany nagrody na inną lub na ekwiwalent 

pieniężny. 

§ 4 Kryteria uczestnictwa w konkursie 

1. O przyznanie nagrody, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1) może ubiegać się osoba, która:  

1) posiada polskie obywatelstwo i została wpisana na listę studentów I roku studiów 

pierwszego stopnia lub studiów jednolitych magisterskich prowadzonych w Krakowskiej 

Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w trybie stacjonarnym;  

2) posiada miejsce stałego zamieszkania poza Gminą Miejską Kraków oraz poza gminami 

ościennymi: Zielonki, Michałowice, Kocmyrzów-Luborzyca, Igołomia-Wawrzeńczyce, 

Niepołomice, Wieliczka, Świątniki Górne, Mogilany, Skawina, Liszki, Zabierzów, Wielka 

Wieś; 

3) przystąpiła po raz pierwszy do pisemnej części egzaminu maturalnego w roku 2020 r. i 

zdała egzamin maturalny z co najmniej 3 przedmiotów na poziomie rozszerzonym.  



 
 

2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie i ubiegania się o nagrodę jest złożenie zgłoszenia 

uczestnictwa w Konkursie, którego wzór określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

3. Zgłoszenia niekompletne, złożone po terminie albo przez osobę nieuprawnioną nie będą brane 

pod uwagę.  

4. W przypadku, gdy liczba osób spełniających kryterium o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt  3, jest 

większa niż liczba nagród do rozdysponowania, pierwszeństwo w uzyskaniu nagrody mają 2 

pierwsze osoby, które kolejno uzyskały najwyższą liczbę punktów procentowych według listy 

rankingowej.  

5. Listę rankingową osób sporządza się na podstawie sumy punktów procentowych z 

przedmiotów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 spośród osób, które złożyły zgłoszenie 

udziału w konkursie.  

§ 5  

1. O przyznanie nagrody, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 2) może ubiegać się student KA AFM, 

który: 

1) zaliczył w terminie co najmniej pierwszy rok studiów w trybie stacjonarnym; 

2) posiada miejsce stałego zamieszkania poza Gminą Miejską Kraków oraz poza gminami 

ościennymi: Zielonki, Michałowice, Kocmyrzów-Luborzyca, Igołomia-Wawrzeńczyce, 

Niepołomice, Wieliczka, Świątniki Górne, Mogilany, Skawina, Liszki, Zabierzów, Wielka 

Wieś; 

3) uzyskał w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 wysoką średnią ocen nie 

niższą niż 4,5, 

4) spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków: 

a) posiada wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe,  

b) jest aktywnym członkiem samorządu studenckiego, koła naukowego lub innej 

organizacji studenckiej.  

2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie i ubiegania się o nagrodę jest złożenie zgłoszenia 

uczestnictwa w Konkursie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

3. Zgłoszenia niekompletne, złożone po terminie albo przez osobę nieuprawnioną nie będą brane 

pod uwagę.  

4. Do ustalenia średniej ocen, o której mowa 1 ust. 1 pkt 3) stosuje się odpowiednio zasady 

obowiązujące przy obliczaniu średniej ocen na potrzeby przyznania stypendium Rektora za 

wyróżniające wyniki w nauce.   

5. Do zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie należy dołączyć zaświadczenia, dyplomy lub 

certyfikaty potwierdzające konkretne osiągnięcia lub aktywności studenta.   

6. W przypadku, gdy liczba osób spełniających kryteria o których mowa w ust. 1, jest większa 

niż liczba nagród do rozdysponowania, pierwszeństwo w uzyskaniu nagrody mają 3 pierwsze 

osoby, które kolejno uzyskały najwyższą średnią ocen i spełniły kryterium wybitnych 

osiągnięć lub aktywności.  

7. Listę rankingową osób sporządza się na biorąc pod uwagę łącznie średnią ocen i wybitne 

osiągnięcia lub aktywności. 

 

§ 6 

1. Warunkiem udziału w Konkursie przez kandydatów na studia w KA AFM jest złożenie 

wypełnionego oraz podpisanego zgłoszenia uczestnictwa w konkursie wraz z podpisaną zgodą 



 
 

na przetwarzania danych osobowych oraz informacją dotyczącą przetwarzania danych 

osobowych (załącznik nr 1) do Działu Rekrutacji Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza 

Modrzewskiego, ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków, bud. C, w terminie 

do dnia 15.09.2020 r.  

2. Warunkiem udziału w konkursie przez studentów KA AFM jest złożenie wypełnionego i 

podpisanego zgłoszenia uczestnictwa w konkursie (wraz z załącznikami) oraz z podpisaną 

zgodą na przetwarzania danych osobowych oraz informacją dotyczącą przetwarzania danych 

osobowych (załącznik nr 2)  do właściwego dziekanatu, w terminie do dnia 15.09.2020 r. 

Dopuszczalne jest złożenie zgłoszenia wraz z pozostałymi dokumentami drogą elektroniczną 

na adres e-mailowy właściwego dziekanatu.  

3. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora lub Fundatora oraz innych 

podmiotów zaangażowanych w realizację Konkursu, a także członkowie ich rodzin. 

5. Każdy Uczestnik może dokonać tylko jednego zgłoszenia.  

6. Wszelkie koszty związane ze złożeniem zgłoszenia ponosi Uczestnik Konkursu. 

 

 § 7  Rozstrzygnięcie konkursu 

1. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie dokonane przez Komisję Konkursową wyłonioną przez 

Organizatora złożoną z 3 przedstawicieli KA AFM, która wybierze 2 osoby spośród osób 

wpisanych na listę studentów I roku studiów pierwszego stopnia lub studia jednolite 

magisterskie prowadzonych w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w 

trybie stacjonarnym z najlepszymi wynikami z tegorocznego egzaminu maturalnego oraz 3 

osoby spośród studentów którzy ukończyli w terminie co najmniej I roku studiów w trybie 

stacjonarnym w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z wysoką 

średnią ocen w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 oraz wybitnymi 

osiągnięciami lub aktywnościami.  

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 21.09.2020 r. 

3. Komisja konkursowa decydować będzie o ostatecznym rozstrzygnięciu konkursu i przyznaniu 

nagród biorąc pod uwagę spełnienie kryteriów określonych w § 4 oraz § 5 niniejszego 

Regulaminu. Komisja konkursowa sporządzi protokół z rozstrzygnięcia konkursu.  

4. Uczestnicy Konkursu o wynikach konkursu zostaną poinformowani telefonicznie lub za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na dane podane w zgłoszeniu.  

5. Dane osobowe uczestników konkursu, którzy zostali wyłonieni do przyznania nagrody zostaną 

przekazane Fundatorowi w celu dopełnienia formalności niezbędnych do przekazania 

nagrody.  

6. W przypadku rezygnacji Laureata z przyznanej nagrody, Komisja Konkursowa przyznaje 

nagrodę kolejnej osobie znajdującej się na liście rankingowej, o której mowa w § 4 ust. 5 albo 

§ 5 ust. 7 niniejszego Regulaminu.  

7. KA AFM nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu 

niewłaściwych lub nieprawdziwych danych uniemożliwiających lub opóźniających 

przekazanie przez Fundatora nagrody.  

§ 8  Przetwarzanie 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 (…) („Rozporządzenie Ogólne”) Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza 

Modrzewskiego informuje, iż: 

I. Administratorem danych osobowych jest Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza 

Modrzewskiego w Krakowie, ul. Gustawa Herlinga Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków. 

II. Uczelnia powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się 

skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania danych 

osobowych, przy ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1 w Krakowie lub za pośrednictwem 

adresu e-mail: iodo@afm.edu.pl. 

III. Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu 

„LivinnX Five” – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Ogólnego – zgoda osoby, 

której dane dotyczą.  

IV. Podanie danych jest niezbędne do wzięcia udziału w konkursie „LivinnX Five”. 

Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia zgłoszenia udziału w 

konkursie.  

V. Dane osobowe mogą zostać przekazane lub udostępnione wyłącznie podmiotom 

uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa, w szczególności podmiotom 

świadczącym usługi na rzecz Uczelni w zakresie wykorzystywanej infrastruktury IT. W 

przypadku przyznania nagrody dane osobowe zostaną przekazane Fundatorowi, w oparciu o 

zawartą pomiędzy Uczelnią a Fundatorem umowę powierzenia przetwarzania danych 

osobowych.  

VI. Dane osobowe będą przechowywane przez okres archiwizacji wynikający z przepisów 

prawa.   

VII. Uczestnik konkursu posiada prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich 

sprostowania, a także prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w 

Rozporządzeniu Ogólnym. 

VIII. Uczestnik konkursu posiada również prawo do cofnięcia 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: iodo@afm.edu.pl lub pocztą tradycyjną na adres: ul. Gustawa Herlinga 

Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków. 

IX. Dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych, jak również nie 

będą podlegały profilowaniu. 

X. Uczestnik konkursu posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza 

przepisy Rozporządzenia Ogólnego. 

 

§ 9 Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie oraz na stronie internetowej Krakowskiej 

Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. 

2. Przez przystąpienie do konkursu Uczestnik akceptuje w całości treść niniejszego Regulaminu i 

zobowiązuje się do jego przestrzegania. 

3. Organizator nie odpowiada za skutki działania lub zaniechania osób trzecich.   

4. KA AFM zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym 

czasie bez podania przyczyny. 

5. We wszystkich sprawach nie uregulowanych w Regulaminie decyduje Organizator.  

6. Ostateczna interpretacja postanowień Regulaminu należy do Organizatora. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „LivinnX Five” 

Zgłoszenie udziału w Konkursie 

„LivinnX Five” 

Do Rektora  

Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 

Imię i nazwisko:  

 

Adres e-mail:  

 

Numer telefonu:  

 

Adres stałego 

zamieszkania: 

 

 

 

Zgłaszam chęć udziału w Konkursie „LivinnX Five”.  

Oświadczam, że jestem tegorocznym/ą maturzystą/ką, który/a przystąpił/a do części pisemnej 

egzaminu maturalnego z co najmniej 3 przedmiotów na poziomie rozszerzonym i ubiegam się o 

przyjęcie na studia stacjonarne w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.  

Lp. Nazwa przedmiotu  Wynik % w części pisemnej na poziomie rozszerzonym 

1.   

2.   

3.   

 

Zapoznałem/am się z i akceptuję Regulamin konkursu „LivinnX Five”.  

 

Kraków, dnia ………………………. 

………………………………………………. 

podpis Uczestnika Konkursu 

Wypełnia Dział Rekrutacji: 

Adnotacje i uwagi Działu Rekrutacji: 

Data złożenia/wpływu wniosku: ……………………………… 

Uwagi: …………………………………………………………. 

 

 

 

 

 



 
 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „LivinnX Five” 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

w oparciu o wymogi Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

 (RODO) 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu 

„LivinnX Five” organizowanego przez  Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie 

z siedzibą przy ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1 w Krakowie.  

 

W przypadku otrzymania nagrody w Konkursie, wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w 

zakresie: imienia i nazwiska na stronie internetowej Fundatora oraz Organizatora, jak również w mediach 

społecznościowych Fundatora i Organizatora. 

 

…………………………………………………………………………. 

czytelny podpis  

Informacja dotycząca przetwarzania 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 (…) („Rozporządzenie 

Ogólne”) Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego informuje, iż: 

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza 

Modrzewskiego w Krakowie, ul. Gustawa Herlinga Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków. 

II. Uczelnia powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w 

przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, przy ul. 

Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1 w Krakowie lub za pośrednictwem adresu e-mail:iodo@afm.edu.pl. 

III. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu „LivinnX Five” 

– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Ogólnego – zgoda osoby, której dane dotyczą.  

IV. Podanie danych jest niezbędne do wzięcia udziału w konkursie „LivinnX Five”. Konsekwencją niepodania 

danych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku o przyznanie nagrody.   

V. Dane osobowe mogą zostać przekazane lub udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do tego na 

podstawie przepisów prawa, w szczególności podmiotom świadczącym usługi na rzecz Uczelni w zakresie 

wykorzystywanej infrastruktury IT. W przypadku przyznania nagrody, Pani/Pana dane osobowe zostaną 

przekazane do SH GGH Management 8 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, na 

podstawie zawartej z Uczelnią umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.  

VI. Dane osobowe będą przechowywane przez okres archiwizacji wynikający z przepisów prawa.   

VII. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w 

przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ogólnym. 

VIII. Posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia 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: iodo@afm.edu.pl lub pocztą tradycyjną na 

adres: ul. Gustawa Herlinga Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków. 

IX. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych, jak również nie będą 

podlegały profilowaniu. 

X. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Ogólnego. 

 

 

…………………………………………………………………………. 

czytelny podpis  
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Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu „LivinnX Five” 

Zgłoszenie udziału w konkursie 

„LivinnX Five” 

Do Rektora  

Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 

Imię i nazwisko:  

 

Kierunek studiów, rok 

studiów:  

 

Adres e-mail:  

 

Numer telefonu:  

 

Adres stałego 

zamieszkania: 

 

 

Zgłaszam chęć udziału w Konkursie „LivinnX Five”.  

Oświadczam, iż w semestrze zimowy roku akademickiego 2019/2020 uzyskałam/em średnią ocen: 

…………………………………. 

Wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe 

na potwierdzenie których załączam: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Aktywne uczestnictwo w samorządzie studenckim, kole naukowym lub w innej organizacji studenckiej na 

potwierdzenie którego załączam: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Zapoznałem/am się z i akceptuję Regulamin konkursu „LivinnX Five”.  

Kraków, dnia ………………………. 

………………………………………………. 

podpis Uczestnika Konkursu 

 

Wypełnia Dziekanat: 

 

Adnotacje i uwagi właściwego Dziekanatu: 

Data złożenia/wpływu wniosku: ……………………………… 

Średnia ocen za semestr zimowy roku akademickiego 2019/2020: …………………………………. 

 



 
 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu „LivinnX Five” 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

w oparciu o wymogi Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

 (RODO) 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu 

„LivinnX Five” organizowanego przez  Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie 

z siedzibą przy ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1 w Krakowie.  

 

W przypadku otrzymania nagrody w Konkursie, wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w 

zakresie: imienia i nazwiska na stronie internetowej Fundatora oraz Organizatora, jak również w mediach 

społecznościowych Fundatora i Organizatora. 

 

 

…………………………………………………………………………. 

czytelny podpis  

Informacja dotycząca przetwarzania 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 (…) („Rozporządzenie 

Ogólne”) Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego informuje, iż: 

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza 

Modrzewskiego w Krakowie, ul. Gustawa Herlinga Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków. 

II. Uczelnia powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w 

przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, przy ul. 

Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1 w Krakowie lub za pośrednictwem adresu e-mail:iodo@afm.edu.pl. 

III. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu „LivinnX Five” 

– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Ogólnego – zgoda osoby, której dane dotyczą.  

IV. Podanie danych jest niezbędne do wzięcia udziału w konkursie „LivinnX Five”. Konsekwencją niepodania 

danych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku o przyznanie nagrody.   

V. Dane osobowe mogą zostać przekazane lub udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do tego na 

podstawie przepisów prawa, w szczególności podmiotom świadczącym usługi na rzecz Uczelni w zakresie 

wykorzystywanej infrastruktury IT. W przypadku przyznania nagrody, Pani/Pana dane osobowe zostaną 

przekazane do SH GGH Management 8 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, na 

podstawie zawartej z Uczelnią umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.  

VI. Dane osobowe będą przechowywane przez okres archiwizacji wynikający z przepisów prawa.   

VII. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w 

przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ogólnym. 

VIII. Posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia 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: iodo@afm.edu.pl lub pocztą tradycyjną na 

adres: ul. Gustawa Herlinga Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków. 

IX. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych, jak również nie będą 

podlegały profilowaniu. 

X. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Ogólnego. 

 

 

…………………………………………………………………………. 

czytelny podpis  

 

mailto:iodo@afm.edu.pl
mailto:iodo@afm.edu.pl

