
Karta zgłoszenia uczestnictwa 

w Powiatowym Konkursie Matematycznym „Wokół liczby π” 

 
________________________________________________ 

         Imię i nazwisko uczestnika    

 
________________________________________________ 

         Nazwa, adres szkoły, klasa 

 
 

Oświadczenie 
 
1. Wyrażam zgodę na udział mojej córki/mojego syna w Powiatowym Konkursie   
    Matematycznym „Wokół liczby Pi” organizowanym przez Zespół Szkół im. Henryka     
    Sienkiewicza w Pajęcznie. 
2. Oświadczam, że zapoznałem (-am) się z treścią regulaminu konkursu i akceptuję 
    jego warunki. 
 

___________________                   _______________________________ 
                 data                    podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka na potrzeby  
    niezbędne do przeprowadzenia konkursu oraz informowania (także w mediach)  
    o wynikach konkursu przez organizatora. 
 

___________________                   _______________________________ 
                 data                    podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 
4. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku (zdjęcia)  
    mojego dziecka w materiałach promocyjnych i informacjach publikowanych na stronie     
    organizatora. 
 

___________________                   _______________________________ 
                 data                    podpis rodzica/prawnego opiekuna 
 
 

Klauzula informacyjna 
dla rodzica / opiekuna prawnego 

 
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych  
z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) informuję, że 
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół w Pajęcznie z siedzibą 98 – 330 Pa-
jęczno, ul. Sienkiewicza 5, reprezentowany przez Dyrektora Zespołu Szkół w Pajęcznie; 
b) Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: e – mail: iod@zsz.pajeczno.pl; 
c) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu organizacji 
i przeprowadzenia konkursu, w tym opublikowania listy uczestników oraz listy zwycięzców; 
d) Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa; 
e) Dane osobowe uczestników konkursu będą przechowywane do jego zakończenia; 
f) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą poddawane profi-
lowaniu; 
g) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO) oraz prawo  
do ich sprostowania (art. 16 RODO), prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), prawo  wniesienia 
skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych  Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwa-
rzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 


