FORMULARZ ZGLOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE
,,Huawei AI Challenge” 2019/2020.
(formularz prosimy wypełnić drukowanymi literami)
DANE KAŻDEGO Z CZŁONKÓW ZESPOŁU:
Imię i nazwisko, data urodzenia, kierunek studiów, stopień studiów, adres e-mail, numer
telefonu
1. .......................................................................................................................... ................................................................
...............................................................................................................................................................................................
2. ..........................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
3. .......................................................................................................................... ................................................................
...............................................................................................................................................................................................
DANE LIDERA ZESPOŁU:
Imię i nazwisko, data urodzenia, kierunek studiów, stopień studiów, adres e-mail, numer
telefonu

1. ............................................................................................................................. .....................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................

DANE UCZELNI:
Nazwa uczelni: ........................................................................................................................... .........
Nazwa wydziału:……………………………………………………………………………………………
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe osób biorących udział w Konkursie (imię i nazwisko uczestnika, adres
zamieszkania, numer telefonu kontaktowego) będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem
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).
2. Huawei Polska Spoółka z ograniczoną odpowiedzialnością̨ z siedzibą w Warszawie,
ul. Domaniewska 39 A, 02-672 Warszawa informuje, że jest administratorem danych osobowych
osobowych Uczestników Konkursu („Administrator’’).
3. Administrator w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony
Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: dpo@huawei.com.
4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie dla celów związanych z realizacją
Konkursu, w tym wydania nagród oraz w celu rozpatrywania ewentualnych reklamacji.
5. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne. Nie podanie danych osobowych
uniemożliwia realizację Konkursu, przyznanie lub doręczenie nagród w stosunku do takiej
osoby.
6. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu przez
czas przedawnienia roszczeń wynikający z obowiązujących przepisów prawa.
7. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi:
7.1.uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) obejmujący zwiększenie
rozpoznawalności marki Huawei, promowanie produktów Huawei oraz budowanie
relacji z klientami Huawei poprzez organizowanie Konkursu, oraz

7.2.obowiązki prawne ciążące na Administratorze (art. 6. ust.1 lit. c RODO) - gdy przetwarzanie
danych jest niezbędne w celu spełnienia obowiązków prawnych, którym podlega
Administrator, takich jak obowiązki wynikające z przepisów podatkowych, dotyczących
rachunkowości oraz celnych, RODO lub innych przepisów prawnych (np. przekazywanie
danych osobowych organom władzy), oraz
7.3.udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w zakresie utrwalania i rozpowszechniania
wizerunku.
8. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające
systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością
Administratora w postaci agencji kreatywnych i marketingowych – na mocy stosownych umów
powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww.
podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę
danych.
9. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa,
przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych jak również
prawo do przenoszenia danych.
10. Każdej osobie, której dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody przysługuje prawo
do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na
zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. Huawei może udostępniać dane Uczestników spółkom z grupy Huawei z siedzibą w Chińskiej
Republice Ludowej. Komisja Europejska nie uznaje Chińskiej Republiki Ludowej jako państwa,
zapewniającego odpowiedni stopień ochrony. Wobec powyższego podmioty z grupy Huawei
zapewniają odpowiednie zabezpieczenia danych osobowych poprzez zastosowanie
standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Aby uzyskać
kopię standardowych klauzul prosimy o kontakt poprzez kanał wskazany w pkt 14 poniżej. W
przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może
zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego,
każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z prawem
przetwarzanie danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12. W celu skorzystania z praw przysługujących podmiotom danych lub w przypadku jakichkolwiek
pytań lub wniosków dotyczących danych osobowych prosimy kontaktować się z nami za
pośrednictwem naszego formularza sieci Web https://consumer.huawei.com/pl/legal/privacyquestions/.
13. Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych przez Huawei odnaleźć można na
stronie: https://consumer.huawei.com/pl/legal/privacy-policy/.
DATA i PODPIS 1 CZŁONKA ZESPOŁU
……………………………………………………………………………………………………………………..
DATA i PODPIS 2 CZŁONKA ZESPOŁU
……………………………………………………………………………………………………………………..
DATA i PODPIS 3 CZŁONKA ZESPOŁU
……………………………………………………………………………………………………………………..

