
Załącznik

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Nazwisko i imię uczestnika konkursu ……………………………………………………….

Szkoła ………………………………………………………………………………………….

klasa ……………………………………………………………………………………………

kontakt mailowy ……………………………………………………………………………….

opiekun merytoryczny ( nauczyciel matematyki)

………………………………………………………………………..

Ja niżej podpisany 
1. Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki …………………………………
w Matematycznym Konkursie Fotograficznym „Niezwykła Matematyka”, którego organizatorem
jest  I  Liceum Ogólnokształcące  im.  Króla  Kazimierza  Wielkiego  w Bochni  i  oświadczam,  że
zapoznałem  się  z  regulaminem  konkursu  dostępnym  na  stronie  internetowej  organizatora
(https://1lo.bochnia.pl/index.php/dzialalnosc/konkursy/konkurs-matematyczny/3611-
matematyczny-konkurs-fotograficzny ) i akceptuję jego postanowienia.

2.  Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  dla  celów  związanych  z  realizacją
Matematycznego  Konkursu  Fotograficznego  „Niezwykła  Matematyka”  (Na  podstawie
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)

3. Oświadczam, że przyjąłem/łam do wiadomości, że

a) dane  będą  przetwarzane  przez  organizatorów konkursu  w  zakresie  niezbędnym do jego

realizacji

b) dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji konkursu,a po tym okresie

dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. 

c) podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  aczkolwiek  odmowa  ich  podania  jest

równoznaczna z brakiem możliwości udziału w projekcie 

d) mam prawo do dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz ich usunięcia

e) administratorem danych osobowych jest I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza

Wielkiego w Bochni

Inspektor  ochrony danych   pełni  dyżur  w godzinach  od 7.00.  do  15.00 w sekretariacie  szkoły

w siedzibie Administratora danych.  Kontakt z inspektorem danych osobowych:  listowny na adres

administratora, telefoniczny: 14 611 50 62, e-mail: iod@1lo.bochnia.pl,

…………………………………… …………………………………..
miejscowość i data podpis opiekuna prawnego/ 

pełnoletniego uczestnika



Do konkursu zgłaszam prace:

Tytuł pracy

Fotografia 1

Fotografia 2

Fotografia 3

OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany oświadczam, że

1.  jestem  autorem  nadesłanej  pracy  konkursowej  oraz  przysługują  mi  wyłączne
i nieograniczone prawa autorskie majątkowe i osobiste,

2.  osobom trzecim nie przysługują prawa i  roszczenia do pracy konkursowej zgłoszonej
przeze mnie oraz, że zgłoszona praca konkursowa nie narusza jakichkolwiek praw lub dóbr
osobistych osób trzecich,

3. mam zgodę osób, których wizerunek utrwaliłem na pracy konkursowej na nieodpłatne,
nieograniczone  czasowo  i  terytorialnie  wykonanie  i  wykorzystanie  ich  wizerunku  za
pomocą wszystkich możliwych środków przekazu we wszystkich działaniach Organizatora,

4.  moje  prace  do  dnia  ogłoszenia  wyników  konkursu  nie  były  nigdzie  publikowane
i udostępniane w jakiejkolwiek formie i nie brały udziału w żadnym konkursie.

…………………………………… …………………………………..
miejscowość i data podpis uczestnika konkursu


