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Załącznik nr 1 do Regulaminu Turnieju Wiedzy "Matematycznie kreatywni" dla uczniów 
szkół gimnazjalnych  

 

KARTA ZGŁOSZENIA  

IV Turniej Wiedzy  

"Matematycznie kreatywni" 

 
 

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA……………………………………………….............….. 

ADRES UCZESTNIKA…………………………………………………………….........…….. 

TELEFON UCZESTNIKA………………………………   KLASA……………………...….. 

 

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA……………………………………………….............….. 

ADRES UCZESTNIKA…………………………………………………………….........…….. 

TELEFON UCZESTNIKA………………………………   KLASA……………………...….. 

 

 

SZKOŁA……………………………………………………………………………….…….. 

IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA ……………………………….…………………........……. 

 
 
 
 

Podpis osoby delegującej na konkurs Pieczęć szkoły 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu Turnieju Wiedzy "Matematycznie kreatywni" dla uczniów  
 
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie moich danych osobowych/danych 
osobowych mojego dziecka** w postaci imienia, nazwiska, nazwy szkoły i klasy, do której 
uczęszcza przez Dyrektora Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej 
w Dynowie w celu organizacji i przeprowadzenia Turnieju Wiedzy "Matematycznie 
kreatywni",  a także w celach promocyjnych. Oświadczam, że podanie tych danych jest 
dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakich zostały zebrane i są one zgodne z 
prawdą.   

………………..……………………………….    
Podpis uczestnika konkursu 

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

Podpis opiekuna prawnego  
  

2. Wyrażam zgodę na nieodpłatne, wielokrotne, bezterminowe wykorzystywanie, utrwalanie, 
rozpowszechnianie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka**  
 

....................................................................................... 
(imię i nazwisko uczestnika konkursu) 

 
utrwalonego podczas Turnieju Wiedzy "Matematycznie kreatywni" w dniu 12 marca  2019 r., 
którego byłam (-em)/moje dziecko było** uczestnikiem, przez Dyrektora Liceum 
Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie z siedzibą: ul. 1 Maja 17, 
36-065 Dynów do promowania, archiwizowania działań związanych z realizacją Turnieju 
Wiedzy "Matematycznie kreatywni". Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji 
poprzez upowszechnianie fotografii oraz materiałów filmowych, w tym  na publikację mojego 
wizerunku/wizerunku mojego dziecka**  na antenie tv, stronie internetowej (w tym na stronie  
liceum na Facebooku), w czasopismach lokalnych. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest 
ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.   
 

………………..……………………………….    
Podpis uczestnika konkursu 

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

Podpis opiekuna prawnego  
 

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej zamieszczonej w pkt. 5 niniejszego 
oświadczenia, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz 
prawie dostępu do treści swoich danych  i prawie ich poprawiania.  
 

………………..……………………………….    
Podpis uczestnika konkursu 

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

Podpis opiekuna prawnego  
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4. Zapoznałem(-am) się z treścią Regulaminu Turnieju Wiedzy "Matematycznie kreatywni" 
i akceptuję jego zasady.   
 

………………..……………………………….    
Podpis uczestnika konkursu 

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

Podpis opiekuna prawnego  
 
 
5. Klauzula informacyjna :  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

 
1. Administratorem  danych osobowych jest Liceum Ogólnokształcące im. Komisji 
Edukacji Narodowej w Dynowie, ul. 1 Maja 17, 36-065 Dynów. 
2. Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych nadzorującego 
prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za 
pośrednictwem adresu e-mail: inspektor.lodyn.odo@gmail.com 
3.  Dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia Turnieju 
Wiedzy "Matematycznie kreatywni"” 
4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych 
osobowych. 
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich 
zostały zebrane. 
6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków 
przewidzianych przepisami prawa. 
7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych 
celów. 
8. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, 
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 
9. Każda osoba ma  prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony 
Danych Osobowych. 

 


