(bardzo prosimy o uzupełnienie danych o Paostwa szkole)

Pełna nazwa szkoły:………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres szkoły: ………………………………………………………………………………………………………………………..
tel. do szkoły:...............................................................................................................................
KARTA ZGŁOSZENIA
V Międzyszkolny Konkurs Matematyczny
„ 4!-CZWÓRKA SILNIA ”
o Nagrodę Dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego
im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie.
Zgłaszamy do udziału w konkursie następujących uczniów naszej szkoły:
Przesłane dane (imię i nazwisko ucznia) są kopiowane z tabeli i w takiej formie zostaną wydrukowane na dyplomach
i dostarczone do Paostwa szkoły. Prosimy o sprawdzenie zamieszczonych danych.
L.p.

Imię i nazwisko ucznia

klasa

Imię i nazwisko oraz e-mail nauczyciela
uczącego danego ucznia

1.
2.
3.
4.
5.

Wypełnioną elektronicznie powyższą kartę zgłoszenia prosimy przesłać na adres:
wieslawa.usar@lo4.lublin.eu
Oświadczenia zgody na przetwarzanie danych osobowych prosimy o przesłanie w formie zeskanowanej
lub dostarczenie w dniu pisania testu przez uczestników konkursu.
Brak wymaganych oświadczeo uniemożliwi udział uczniów w konkursie.

Fakt otrzymania przez nas Paostwa e-maila (wypełnionej elektronicznie karty) zostanie potwierdzony również
drogą elektroniczną.

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA/PRAWNEGO OPIEKUNA UCZESTNIKA* NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
wyrażam zgodę na udział mój/mojego dziecka*
imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
w V edycji konkursu matematycznego „Czwórka Silnia” i przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu
zgłoszeniowym przez IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie, z siedzibą przy ul. Szkolnej 4, 20-124
Lublin (dalej jako: IV LO), w bazie danych prowadzonej przez IV LO, w celach związanych z przygotowaniem
i przeprowadzeniem Konkursu, zgodnie z Regulaminem Konkursu, w szczególności w celu organizacji i rozstrzygnięcia Konkursu.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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):
1 Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na publikację podstawowych danych, takich jak imię, nazwisko, nazwa szkoły, tytuł
wystąpienia w związku z działaniami informacyjno-promocyjnymi związanymi z Konkursem i marketingowymi IV LO jako
Organizatora Konkursu.
2 Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na utrwalenie i wykorzystanie, w tym nieodpłatne przetwarzanie wizerunku, do
celów informacyjno-marketingowych realizowanych przez IV LO, w szczególności do upublicznienia na stronie internetowej,
w wydawnictwach, mediach, m.in. społecznościowych, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych.
3 Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na nieodpłatne przeniesienie praw autorskich do wykonania w ramach Konkursu na
rzecz IV LO na następujących polach eksploatacji: rozpowszechnianie i wykorzystywanie wykonania do celów informacyjnomarketingowych prowadzonych przez IV LO, w szczególności do upublicznienia na stronie internetowej oraz w mediach,
w tym społecznościowych.
Udzielone zgody są ważne teraz i w przyszłości pod warunkiem braku zmiany celu przetwarzania, wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych osobowych, żądania usunięcia danych, żądania zaprzestania przetwarzania danych lub wycofania
zgody.
 Podanie danych i zgłoszenie udziału w Konkursie jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Fakt
niepodania danych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Konkursie.
 Szczegółowe informacje dotyczące sposobu i zasad organizacji konkursu dostępne są pod adresem www.4lo.lublin.pl
zakładka konkursy.
 Administrator danych osobowych powołał osobę nadzorującą prawidłowośd przetwarzania danych osobowych, z którą
można skontaktowad się pod adresem: 4lo@iod.lublin.eu
…………………………………………………………………..
(data i podpis rodzica/prawnego opiekuna)

…………………………………………………..
(data i podpis uczestnika)*

*niepotrzebne skreślid; samodzielne oświadczenie woli może złożyd osoba, która ukooczyła 16 lat.

ZGODA NAUCZYCIELA/OPIEKUNA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z przeprowadzeniem konkursu.
Oświadczenie
Zostałem poinformowany(a), że:
1. Administratorem danych jest IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie z siedzibą przy ul. Szkolnej 4,
20-124 Lublin (dalej jako: IV LO). Administrator powołał osobę nadzorującą prawidłowośd przetwarzania danych osobowych,
z którą można skontaktowad się pod adresem: 4lo@iod.lublin.eu.
2. Dane będą przechowywane przez czas trwania konkursu, a następnie zarchiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Dane nie będą przetwarzane automatycznie, ani nie będą podlegały profilowaniu.
4. Posiadam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy, osoba, której
dane dotyczą, nie jest zobowiązana do ich podania.
Podstawa prawna:
 art. 13 ust. 1-2 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 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1),
 Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz.1000).
…………………………………………………………………………..
(data i podpis nauczyciela/opiekuna)

