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Wojskowa 
Akademia 
Techniczna 

Decyzja 
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA 

Nr . \JV_E:\fl{/~-~~(.ąpq83/202 1 

Rektora Wojskowej Akademii Technicznej 
im. Jarosława Dąbrowskiego 

Wpłynęło __ 2_0_2_1 ~-0~~-0~-- ... __ .......... . 

Zał .................. Ark. /Str. ........ .... . Nr ~g~ /RKR/2021 z dniaO& września 2021 r. 

w sprawie Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego 
im. gen. Sylwestra Kaliskiego 

800000232641 

Na podstawie § 18 ust. 1 Statutu WAT, stanowiącego załącznik do uchwały 
Senatu WAT nr 16/WAT/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu 
Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego 
(t.j. obwieszczenie Rektora WAT nr 2/WAT/2019 z dnia 9 października 2019 r.), 
w celu propagowania wiedzy matematycznej oraz rozwijania uzdolnień 
i zainteresowań matematycznych wśród uczniów szkół ponadpodstawowych, 
postanawia się, co następuje: 

§ 1 

1. WAT organizuje coroczny Ogólnopolski Konkurs Matematyczny im. gen. Sylwestra 
Kaliskiego. 

2. Regulamin Konkursu stanowi załącznik do decyzji. 

§2 

Traci moc decyzja Rektora WAT nr 278/RKR/2018 z dnia 30 października 2018 r. 
w sprawie Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego im. gen. Sylwestra Kaliskiego. 

§3 

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Rektor 

~ 
płk prof. dr hab. inż. Przemysław WACHULAK 

Sporządził: Wiesław Szczygielski - DSS 



f Załącznik 
do decyzji nrfl .. ./RKR/2021 
z dnia o.i . września 2021 r. 

REGULAMIN 
OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO 

IM. GEN. SYLWESTRA KALISKIEGO 

§ 1 

1. Ogólnopolski Konkurs Matematyczny im. gen. Sylwestra Kaliskiego, zv..1any dalej 
„Konkursem", adresowany jest do uczniów szkół umożliwiających uzyskanie 
świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, w tym szkół imienia 
gen. Sylwestra Kaliskiego oraz szkół objętych patronatem WAT. 

2. Konkurs organizowany jest corocznie. 

3. W organizacji Konkursu biorą udział: Instytut Matematyki i Kryptologii Wydziału 
Cybernetyki WAT i Dział Spraw Studenckich WAT. 

4. Honorowy patronat nad Konkursem sprawuje Rektor WAT. 

5. Nadzór nad przebiegiem Konkursu sprawuje prorektor ds. studenckich. 

6. Informacje dotyczące organizacji Konkursu w danym roku publikuje się na stronie 
internetowej WAT w zakładce „Konkurs Matematyczny" (www.wojsko
polskie.pl/wat/ogolnopolski-konkurs-matematyczny/), zv..1anej dalej „stroną 

internetową Konkursu". 

§2 

Celem Konkursu jest: 
1) propagowanie wiedzy matematycznej, roZW1Jarne uzdolnień i zainteresowań 

matematycznych uczniów oraz ujawnianie młodych talentów; 
2) umożliwienie zv..1eryfikowania własnego poziomu wiedzy i umiejętności przez 

uczniów oraz rywalizacji w dziedzinie matematyki; 
3) promocja społeczności szkół oraz samorządów terytorialnych biorących udział 

w Konkursie; 
4) popularyzowanie wiedzy o generale Sylwestrze Kaliskim; 
5) zainteresowanie młodzieży studiami politechnicznymi. 

§3 

1. Konkurs prowadzi komisja konkursowa, zv..1ana dalej „Komisją", powołana przez 
Rektora WAT na wniosek dyrektora Instytutu Matematyki i Kryptologii Wydziału 
Cybernetyki WAT uzgodniony z prorektorem ds. studenckich. 

2. W skład Komisji wchodzą pracownicy WAT. 

3. Zadaniem Komisji jest organizowanie konkursu i koordynowanie jego przebiegu, 
a w szczególności: 
1) upowszechnianie informacji o Konkursie wśród młodzieży; 
2) utrzymywanie strony internetowej Konkursu; 
3) przygotowanie harmonogramu Konkursu; 
4) przygotowanie zadań konkursowych; 
5) ocenianie rozv..1iązań zadań konkursowych; 
6) ustalenie wyniku Konkursu. 



4. Wyniki Konkursu zatwierdza przewodniczący Komisji. 

5. Decyzje Komisji są ostateczne. 

§4 

1. Podstawę i zakres Konkursu wyznaczają obowiązujące w bieżącym roku szkolnym 
wymagania do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym. 

2. Konkurs składa się z dwóch etapów, polegających na rozwiązywaniu zadań 
matematycznych przygotowanych przez Komisję. 

3. Terminy realizacji poszczególnych etapów Konkursu w danym roku akademickim 
określa harmonogram Konkursu zaakceptowany przez prorektora ds. studenckich. 
Harmonogram podaje się do wiadomości uczestników na stronie internetowej 
Konkursu. 

§5 

1. Szkoła , o której mowa w § 1 ust. 1, zainteresowana udziałem swoich uczniów 
w Konkursie, zwana dalej „Szkołą" , zgłasza swój udział w terminie określonym 
w harmonogramie Konkursu. 

2. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 
regulaminu. 

3. W zgłoszeniu podaje się: 
1) nazwę Szkoły; 
2) przewidywaną liczbę uczniów, którzy wezmą udział w Konkursie; 
3) dane nauczyciela matematyki odpowiedzialnego za przeprowadzenie 

w Szkole Etapu I, zwanego dalej „Koordynatorem"; 
4) dane adresowe, w tym adres poczty elektronicznej, na który zostaną przesłane 

zadania konkursowe i szablony rozwiązań. 

4. Wzór karty zgłoszenia określa załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu . 

5. Zgłoszenie przesyła się na adres poczty elektronicznej podany na stronie 
internetowej Konkursu. 

§6 

1. Etap I odbywa się w Szkole pod nadzorem Koordynatora. 

2. Etap I polega na pisemnym rozwiązywaniu zadań przesłanych do Szkoły przez 
Komisję w terminie do 15 listopada. 

3. Rozwiązywanie zadań odbywa się w pierwszy piątek grudnia. 

4. Sprawdzenia prac i naliczenia punktów dokonują nauczyciele matematyki Szkoły 
na podstawie szablonów przekazanych przez Komisję . 

5. Koordynator w terminie do 15 grudnia przesyła do WAT informację o przebiegu 
Etapu I oraz zgłasza do Etapu li nie więcej niż trzech uczniów, którzy w Etapie I 
uzyskali kolejno najwyższą liczbę punktów. 

6. Wzór informacji o przebiegu Etapu I określa załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

7. W przypadku równej liczby punktów wyboru ucznia, który zostanie zgłoszony do 
Etapu Il dokonuje Koordynator. 

8. W zgłoszeniu podaje się imiona i nazwisko ucznia oraz liczbę uzyskanych przez 
niego punktów w Etapie I. 



9. Warunkiem zgłoszenia ucznia do Etapu li jest wyrażenie przez ucznia, a w przypadku 
ucznia niepełnoletniego - przez jego rodziców lub opiekunów prawnych - zgody na: 
1) udział w Etapie 11 ; 
2) przetwarzanie danych osobowych ucznia w związku z organizacją 

i przeprowadzeniem Konkursu (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO"). 

1 O. Wzór kart zgłoszen ia ucznia niepełnoletniego i pełnoletniego określają 
odpowiednio załącznik Nr 3-4 do niniejszego Regulaminu. 

11. Sprawozdanie i zgłoszenie przesyła się na adres poczty elektronicznej podany na 
stronie internetowej Konkursu. Oryginały sprawozdania i zgłoszenia na leży 
przekazać Komisji w dniu przeprowadzenia Etapu li. 

§7 

1. Zasady kwalifikowania do Etapu li: 
1) na podstawie zgłoszeń otrzymanych ze szkół Komisja tworzy jedną listę 

rankingową kandydatów do Etapu li; 
2) o kolejności na l iście rankingowej decyduje liczba punktów uzyskanych 

w Etapie I; 
3) do Etapu li zakwalifikowanych zostanie 100 uczniów zajmujących najwyższe 

miejsca na l iście rankingowej; 
4) jeżeli na wykazie zakwalifikowanych końcową lokatę zajmuje z tą samą liczbą 

punktów więcej niż jeden uczeń , liczbę zakwalifikowanych do Etapu li 
odpowiednio zwiększa się. 

2. Etap li realizowany jest według poniższych zasad: 
1) odbywa się w WAT pod nadzorem Komisji; 
2) polega na pisemnym rozwiązywaniu zadań przygotowanych przez Komisję; 

3) sprawdzenia prac i naliczenia punktów dokonuje Komisja; 
4) wyniki ogłaszane są w dniu przeprowadzenia Etapu li i publikowane są na 

stronie internetowej Konkursu; 
5) opiekę nad uczniami Szkoły w okresie trwania Etapu li sprawują nauczyciele 

oddelegowani przez Szkołę . 

3. W przypadkach uzasadnionych sytuacją sanitarną, epidemiczną lub inną siłą 
wyższą Etap li przeprowadza się zdalnie, według poniższych zasad: 

1) odbywa się pod nadzorem Komisji; 
2) polega na rozwiązywaniu zadań przygotowanych przez Komisję; 
3) sprawdzenia prac i naliczenia punktów dokonuje Komisja; 
4) wyniki ogłaszane są w dniu przeprowadzenia Etapu li na stronie internetowej 

Konkursu. 
4. Szczegółową procedurę prowadzenia konkursu zdalnie określi Komisja. 

§8 

1. Laureatami Konkursu jest pięcioro uczniów, którzy w Etapie li uzyskali największą 
liczbę punktów. 

2. W przypadku dużej liczby uczniów, którzy uzyskali co najmniej 80% maksymalnej 
liczby punktów Komisja może podjąć decyzję o zwiększeniu liczby laureatów do nie 
więcej niż dziesięciu uczniów. 



3. Laureat Konkursu ubiegający się o przyjęcie na dowolny kierunek studiów (zarówno 
wojskowych, jak i cywilnych) uzyskuje maksymalną liczbę punktów rankingowych 
możliwych do zdobycia za świadectwo dojrzałości, zgodnie z zasadami określonymi 
w stosownej uchwale Senatu WAT, wydawanej na podstawie art. 70 ust. 6 ustawy 
z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. 
poz. 478 z późn. zm.). 

4. Laureat Konkursu, który zajął miejsce od 1 do 5 otrzymuje nagrodę rzeczową, 

a w przypadku podjęcia studiów w WAT na dowolnym kierunku studiów 
stacjonarnych ma prawo do: 
1) bezpłatnego zakwaterowania w domu studenckim WAT, na okres jednego 

roku akademickiego (dotyczy studentów studiów cywilnych); 
2) stypendium z własnego funduszu na stypendia za wyniki w nauce dla studentów na 

zasadach określonych w§ 9. 

5. Laureat Konkursu inny niż wymieniony w ust. 4 w przypadku podjęcia studiów 
w WAT na dowolnym kierunku studiów stacjonarnych ma prawo do stypendium 
z własnego funduszu na stypendia za wyniki w nauce dla studentów na zasadach 
określonych w§ 9. 

6. Wszyscy uczestnicy Etapu li otrzymują dyplomy. 

7. Wręczenie nagród i dyplomów następuje podczas uroczystego zakończenia 
Konkursu, który odbywa się w dniu przeprowadzenia Etapu li. 

§9 

1. Laureat Konkursu ma prawo do stypendium z własnego funduszu na stypendia za 
wyniki w nauce dla studentów, zwanego dalej nstypendiumn, przez cały okres 
stacjonarnych studiów pierwszego, drugiego stopnia i jednolitych studiów 
magisterskich w WAT jednak nie dłużej niż przez okres odpowiadający liczbie 
semestrów studiów określonych w programach tych studiów. 

2. Stypendium przyznawane jest na semestr i wypłacane miesięcznie: 
1) w semestrze zimowym - w okresie październik - luty; 
2) w semestrze letnim - w okresie marzec - czerwiec. 

3. Warunkiem przyznania stypendium jest: 
1) posiadanie przez Laureata Konkursu statusu studenta WAT; 
2) uzyskanie średniej studiów za poprzedni semestr powyżej 4,00. 

4. Warunek określony w ust. 3 pkt 2 nie dotyczy przyznania stypendium w pierwszym 
semestrze studiów I stopnia. 

5. Uzyskanie średniej studiów poniżej 4,00 w danym semestrze powoduje 
wstrzymanie wypłaty stypendium w kolejnym semestrze. 

6. Uzyskanie średniej studiów poniżej 4,00 przez dwa kolejne semestry powoduje 
całkowitą utratę prawa do stypendium. 

7. Wysokość miesięcznego stypendium uzależniona jest od średniej studiów i ustalana 
jest w odrębnych przepisach. 

§ 10 

Za zabezpieczenie logistyczne Konkursu oraz pozyskiwanie fundatorów nagród dla 
uczestników Konkursu odpowiada prorektor ds. studenckich. 



Załączn ik nr 1 
do "Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu 

Matematycznego im. gen. Sylwestra Kaliskiego" 

KARTA ZGŁOSZENIA SZKOŁY 
do Etapu I Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego im. gen. Sylwestra Kaliskiego 

Pełna nazwa Szkoły: .. .. .... .... ..... ............. ..................... ........... .. ..... ... ........... .... ... .. ....... ......... . 

Adres Szkoły (z kodem pocztowym) i nr telefonu ......... .. .. .. ...... .... ......... ................. ... .. .. ..... . 

Adres e-mail Szkoły, na który zostaną przesłane materiały do przeprowadzenia Etapu I 

Dane nauczyciela matematyki - koordynatora Etapu I w Szkole (imię i nazwisko, adres 

e-mail, numer tel.} ........ .. ...................... .. .... ........ ....... ..... .................... ..... ....... .. .. ... .... ............. . 

Przewidywana liczba uczniów, którzy wezmą udział w konkursie ..... ................. ............. . 

(data i czytelny podpis koordynatora) 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do 
przyjęcia karty zgłoszenia do udziału w konkursie. 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych obejmujących : 
imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, nazwę szkoły, którą reprezentuję, przez 
Wojskową Akademię Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego z siedzibą w Warszawie (kod: 
00-908) przy ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 w celu zgłoszenia szkoły do Ogólnopolskiego 
Konkursu Matematycznego. 

(data i czytelny podpis koordynatora) 

Oświadczam, że zapoznałam(-em) się z poniższą klauzulą informacyjną. 

(data i czytelny podpis koordynatora) 



Klauzula informacyjna dla nauczyciela/ koordynatora Ogólnopolskiego Konkursu 
Matematycznego im. gen. Sylwestra Kaliskiego 

Zgodnie z art. 13 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 95/46M/E. (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych, dalej: RODO). informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych nauczycieli / koordynatorów konkursu jest Wojskowa 
Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego z siedzibą w Warszawie (kod: 00-908) przy 
ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 w Warszawie. 

2. Administrator danych powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość 

przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: 
iod@wat.edu.pl. 

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się za zgodą osoby, której dane dotyczą w celu 
zgłoszenia , organizacj i i przeprowadzenia Etapu I konkursu oraz udostępn ienia informacji 
o wynikach konkursu: art.6 ust. 1 lit. a RODO, 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów, dla których 
zostały zebrane. Niepodanie danych osobowych un iemożliwia zgłoszenie szkoły do udziału 

w konkursie. 
5. Dane osobowe będą przechowywane prze okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa 

w pkt. 3 do końca real izacji wszystkich obowiązków wynikających z organizacji konkursu , 
tj . przez 90 dni od zakończenia konkursu lub do czasu wycofania zgody. 

6. Mają Państwo prawo żądan ia od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

7. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofn ięciem. 

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych 
narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 



Załącznik nr 2 
do "Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu 

Matematycznego im. gen. Sylwestra Kaliskiego" 

INFORMACJA PO I ETAPIE KONKURSU 

Pełna nazwa Szkoły: ................................... ... ......... ................ ............................................. . 

Adres Szkoły (z kodem pocztowym) i nr telefonu ......... ... ......... ......................... ................. . 

Liczba uczniów, którzy wzięli udział w I Etapie Konkursu .. . ............................. . .... ... . . 

- uczniowie z klasy IV ................................................... .................. .......................... ......... .... . 

- uczniowie z klasy 1-111 .. .. ... .................. .. ... .. .................. .. .... ........... .................. ..... .. . 

Zadanie, które sprawiło najwięcej trudności ........................ ...... .............................. . 

Dane nauczyciela matematyki - koordynatora Etapu I w Szkole (imię i nazwisko, adres 

e-mail, numer tel.) ............. .. ........... ..................... ...................... ... ................................ .......... . 

Uwagi dotyczące I Etapu Konkursu ...... ................................ .................. ......... .................. . 

(data i czytelny podpis koordynatora) 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do 
przesłania informacji po I etapie do udziału w konkursie. 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych obejmujących : 
imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, nazwę szkoły, którą reprezentuję, przez 
Wojskową Akademię Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego z siedzibą w Warszawie (kod: 
00-908) przy ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 w celu zgłoszenia szkoły do Ogólnopolskiego 
Konkursu Matematycznego. 

(data i czytelny podpis koordynatora) 

Oświadczam, że zapoznałam(-em) się z poniższą klauzulą informacyjną. 

(data i czytelny podpis koordynatora) 



Klauzula informacyjna dla nauczyciela I koordynatora Ogólnopolskiego Konkursu 
Matematycznego im. gen. Sylwestra Kaliskiego 

Zgodnie z art 13 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, dalej: RODO). informujemy, że : 

1. Administratorem danych osobowych nauczycieli I koordynatorów konkursu jest Wojskowa 
Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego z siedzibą w Warszawie (kod: 00-908) przy 
ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 w Warszawie. 

2. Administrator danych powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość 

przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: 
iod@wat.edu.pl. 

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się za zgodą osoby, której dane dotyczą w celu 
zgłoszen ia, organizacji i przeprowadzenia Etapu I konkursu oraz udostępnienia informacji 
o wynikach konkursu: art.6 ust. 1 lit. a RODO, 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów, dla których 
zostały zebrane. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zgłoszenie szkoły do udziału 

w konkursie. 
5. Dane osobowe będą przechowywane prze okres niezbędny do realizacj i celów, o których mowa 

w pkt. 3 do końca realizacji wszystkich obowiązków wynikających z organizacji konkursu, 
tj . przez 90 dni od zakończenia konkursu lub do czasu wycofania zgody. 

6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

7. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych 
narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 



Załącznik nr 3 
do „Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu 

Matematycznego im. gen. Sylwestra Kaliskiego" 

KART A ZGŁOSZENIA 
do Etapu li Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego im. gen. Sylwestra Kaliskiego 

(uczeń niepełnoletni) 

Imię i nazwisko ucznia ...................... .............. .. ............ .............................. .. .. .... .............. .. . 

Nazwa szkoły .. .... ............ ........ .. ...... .......... ... ... ..... ...... ..... .. .. .. ... ... ...... .. ........ ..... ........ ............ . 

Liczba uzyskanych punktów ... ... ............................................................... ... .. ... ... ...... ...... .. .. 

(data i czytelny podpis koordynatora) 

Oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego . .. ... . .... ....... .. ..... .. .. .... ........................ ..... .. . 
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

Oświadczam że: 

1. zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego 
im. gen. Sylwestra Kaliskiego organizowanym przez Instytut Matematyki i Kryptologii 
Wydziału Cybernetyki i Dział Spraw Studenckich Wojskowej Akademii Technicznej 
im. Jarosława Dąbrowskiego i akceptuję jego warunki, 

2. wyrażam zgodę na udział w ww. Konkursie ................................ ............................. ........... . 
(imię i nazwisko ucznia) 

(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do 
wzięcia udziału w konkursie. 

1 . Wyraż.am zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich oraz mojego dziecka 
obejmujących wizerunek, imię i nazwisko oraz nazwę szkoły, do której uczęszcza przez 
Wojskową Akademię Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego z siedzibą w Warszawie (kod: 
00-908) przy ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, zwaną dalej .WAT, w celu uczestnictwa 
w Konkursie oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu na stronie internetowej WAT. 

(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

2. Wyraż.am zgodę / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie wizerunku dziecka - ucznia 
zakwalifikowanego do Etapu li konkursu utrwalonego podczas Konkursu jakąkolwiek 
techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) przez 
WAT na potrzeby udostępnienia informacji o przebiegu i laureatach konkursu. 
Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie 
w Internecie w tym na stronie internetowej WAT oraz portalach społecznościowych oraz 
zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych uczelni. 
Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. 

* skreślić zapis niewłaściwy 

(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 



3. Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z poniższą klauzulą informacyjną: 

(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

Klauzula informacyjna dla uczestnika Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego 
im. gen. Sylwestra Kaliskiego i jego rodziców/opiekunów prawnych 

zgodnie z art 13 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 95/46MIE. (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych, dalej: RODO). informujemy, że : 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu, a w przypadku niepełnoletnich 
Uczestników konkursu, również ich rodziców lub opiekunów prawnych jest Wojskowa Akademia 
Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego z siedzibą w Warszawie (kod: 00-908) przy 
ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 w Warszawie. 

2 Administrator danych powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość 
przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: 
iod@wat.edu.pl. 

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się : 
a) za zgodą osoby, której dane dotyczą, a osób w wieku pon iżej 18 lat za zgodą rodziców 

lub opiekunów prawnych w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz 
udostępnienia informacji o wynikach konkursu, a także w celach promocyjnych, 
informacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych i innych związanych z organizowanym 
przez WAT konkursem : art.6 ust. 1 lit. a RODO, 

b) w związku rea lizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności 
przepisów podatkowych w przypadku laureatów Konkursu (podstawa prawna 
przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 

c) w związku z ewentualnym dochodzeniem roszczeń lub obroną przed zgłoszonymi 
roszczeniami, w szczególności dotyczącymi naruszeń prawa autorskiego i ochrony 
wizerunku : art.6 ust. 1 lit. f RODO). 

4. Dane osobowe nie będą udostępniane. 
5. Administrator będzie publikował dane osobowe uczestników Konkursu , przy czym do 

wiadomości publicznej podane zostaną imiona i nazwiska uczestników i laureatów Konkursu 
oraz nazwa szkoły, do której uczęszczają. Podanie danych do wiadomości publicznej obejmuje 
ich publikację na stronach internetowych Organizatora www.wat.edu.pl, w kanałach cyfrowych 
mediów społecznościowych oraz w materiałach informacyjnych i reklamowych dot. Konkursu. 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów, dla których 
zostały zebrane. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie. 

7. Dane osobowe będą przechowywane prze okres niezbędny do realizacj i celów, o których mowa 
w pkt. 3 do końca realizacji wszystkich obowiązków wynikających z organizacji konkursu, 
tj . przez 90 dni od zakończenia konkursu lub do czasu wycofania zgody. 

8. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

9. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

1 O W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych 
narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 



Załącznik nr 4 
do .Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu 

Matematycznego im. gen. Sylwestra Kaliskiego" 

KARTA ZGŁOSZENIA 

do Etapu li Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego im. gen. Sylwestra Kaliskiego 

(uczeń pełnoletni) 

Imię i nazwisko ucznia ............. .. .... .... .. ............... .......... ........ .... ..... .. ... ....... .................... .... . . 

Nazwa szkoły .. .... ...... ...... ....... .. .. ... ............. ........... .. ... .. .. ..... .. ............ ...... ... .. .............. ....... ... . 

Liczba uzyskanych punktów .... .. ......... .. ...... ... ........ .. ......... ......... ......................... .. .............. . 

(data i czytelny podpis koordynatora) 

Oświadczam że, zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem Ogólnopolskiego Konkursu 
Matematycznego im. gen. Sylwestra Kaliskiego organizowanym przez Instytut Matematyki 
i Kryptologii Wydziału Cybernetyki i Dział Spraw Studenckich Wojskowej Akademii 
Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego i akceptuję jego warunki. 

(data i czytelny podpis ucznia-uczestnika Etapu li) 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do 
wzięcia udziału w konkursie. 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych obejmujących wizerunek, 
imię i nazwisko oraz nazwę szkoły, do której uczęszczam, przez Wojskową Akademię 
Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego z siedzibą w Warszawie (kod: 00-908) przy ul. 
Gen. Sylwestra Kaliskiego 2, zwaną dalej • WAT' w celu uczestnictwa w Konkursie oraz 
udostępnienia informacji o wynikach konkursu na stronie internetowej WAT. 

(data i czytelny podpis ucznia-uczestnika Etapu li) 

2. Wyrażam zgodę I nie wyrażam zgody* na przetwarzanie mojego wizerunku utrwalonego 
podczas Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego jakąkolwiek techniką na wszelkich 
nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) przez Wojskową Akademię 
Techniczną na potrzeby udostępnienia informacji o przebiegu i laureatach konkursu. 
Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie 
w Internecie w tym na stronie internetowej WAT oraz portalach społecznościowych oraz 
zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych uczelni. 
Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. 

* skreślić zapis niewłaściwy 

(data i czytelny podpis ucznia-uczestnika Etapu li) 



3. Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z poniższą klauzulą informacyjną 

(data i czytelny podpis ucznia-uczestnika Etapu li) 

Klauzula informacyjna dla uczestnika 
Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego im. gen. Sylwestra Kaliskiego 

zgodnie z art. 13 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 95/46M/E (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych, dalej: RODO). informujemy, że : 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest Wojskowa Akademia 
Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego z siedzibą w Warszawie (kod: 00-908) przy ul. Gen. 
Sylwestra Kaliskiego 2 w Warszawie. 

2. Administrator danych powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość 

przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: 
iod@wat.edu.pl. 

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się : 
a) za zgodą osoby, której dane dotyczą w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu 

oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu, a także w celach promocyjnych, 
informacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych i innych związanych z organizowanym 
przez WAT konkursem: art.6 ust. 1 lit. a RODO, 

b) w związku real izacją obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności 

przepisów podatkowych w przypadku laureatów Konkursu (podstawa prawna 
przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 

c) w związku z ewentualnym dochodzeniem roszczeń lub obroną przed zgłoszonymi 

roszczeniami, w szczególności dotyczącymi naruszeń prawa autorskiego i ochrony 
wizerunku : art.6 ust. 1 lit. f RODO). 

4. Dane osobowe nie będą udostępniane. 

5. Administrator będzie publ ikował dane osobowe uczestników Konkursu, przy czym do 
wiadomości publicznej podane zostaną imiona i nazwiska uczestników i laureatów Konkursu 
oraz nazwa szkoły , do której uczęszczają. Podanie danych do wiadomości publicznej obejmuje 
ich publikację na stronach internetowych Organizatora www.wat.edu.pl, w kanałach cyfrowych 
mediów społecznościowych oraz w materiałach informacyjnych i reklamowych dot. Konkursu. 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów, dla których 
zostały zebrane. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia wzięcie-udziału w konkursie. 

7. Dane osobowe będą przechowywane prze okres niezbędny do realizacji celów, o których 
mowa w pkt. 3 do końca realizacj i wszystkich obowiązków wynikających z organizacji 
konkursu, tj . przez 90 dni od zakończenia konkursu lub do czasu wycofania zgody. 

8. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

9. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

10. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych 
narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 


