Karta zgłoszenia udziału XII edycji konkursu „Zobaczyć Matematykę” (2019/20)
Wersja artystyczna
organizowanym przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie
Niniejszym zgłaszam swój udział XII edycji konkursu „Zobaczyć Matematykę” – wersja artystyczna.
Oświadczam, że zapoznałem (-am) się z Regulaminem Konkursu zamieszczonym na stronie
http://www.zobaczycmatematyke.pl
Zgłoszenie należy WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

Nazwisko

Imiona

PESEL

Miejsce urodzenia

Miejsce zamieszkania (np. Kraków)

Kod pocztowy

Ulica miejsca zamieszkania

/
Nr domu

Nr lokalu

Województwo

e-mail

-

-

Numer telefonu do kontaktu

Tytuł pracy konkursowej
Krótki opis pracy: ………………………………………………………………………………………………………..........................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..….……….…
…...........................................………………………….…………………………………………………………………………….………
………………………….......................................................................................................................................
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Klasa (np. 1, 2, 3, 4):

Dane szkoły (pełna nazwa)

Ulica na której mieści się szkoła

Nr budynku szkoły (np. 23/12)

Województwo

Miejscowość

Kod pocztowy

Tytuł, imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna pracy

e-mail nauczyciela - opiekuna pracy

Oświadczenie uczestnika konkursu „Zobaczyć Matematykęˮ
Oświadczam, że przygotowując pracę zgłaszaną do konkursu „Zobaczyć Matematykęˮ
nie naruszyłem (-am) praw autorskich żadnych osób i instytucji. Pracę przygotowałem (-am)
samodzielnie.

……………………………………………......…...........……….
(podpis opiekuna prawnego)

……….......................…..………
(pieczęć szkoły)

........……............……........………………………………..
(czytelny podpis autora pracy)

………………..........……………………. .......….……..….…….........………………………
(miejscowość, data)
(podpis nauczyciela - opiekuna pracy)
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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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), zwanego dalej RODO, oświadczam, że wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych w celu otrzymywania drogą elektroniczną informacji związanych z postępowaniem
związanym z kolejnymi etapami konkursu Zobaczyć Matematykę i wyłonieniem jego finalistów i laureatów,
w tym także zakończenia konkursu Zobaczyć Matematykę;
Jednocześnie oświadczam, ze zapytanie o zgodę zostało mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie oraz
zostałem poinformowany o możliwości wycofania zgody w każdym czasie.
Oświadczam ponadto, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną o poniższej treści:
Realizując obowiązek informacyjny na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 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), zwanego dalej RODO, informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
w Krakowie, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, zwana dalej AGH;
2) dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: iodo@agh.edu.pl, tel.: 12 617 53 25;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
a w szczególności:
a) art. 6 ust. 1 pkt a), b) RODO;
b) ustawy z dania 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 12183 z
późn. zm.);
c) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji
oraz sposobu przeprowadzenia konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. nr 13 poz. 125 z późn. zm.)
w następującym zakresie: imię, nazwisko, PESEL, data i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, adres e-mail;
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy AGH oraz inne upoważnione przez
AGH osoby wykonujące czynności związane z organizacją Konkursu "Zobaczyć Matematykę", zwanego dalej
Konkursem;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym
także w zakresie czynności administracyjnych, organizacyjnych i statystycznych;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 lat od daty rozstrzygnięcia Konkursu;
7) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w przypadkach i na warunkach określonych
w RODO;
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania;
10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom i państwom trzecim;
11) podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa, o których mowa
w pkt. 3, jest wymogiem niezbędnym do realizacji przeprowadzenia Konkursu i nie wymaga odrębnej zgody.

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

............………………………………………...
(data i podpis opiekuna prawnego
jeżeli uczestnik Konkursu nie ukończył 18 lat)
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