
 

 

 

Załącznik do Regulaminu Konkursu na plakat promujący matematykę 

 

Dane uczestnika oraz oświadczenia związane z udziałem w Konkursie na plakat promujący matematykę 

 

Dane uczestnika  

 

a) imię i nazwisko uczestnika oraz rok urodzenia: ……………………………………………………………………………………… 

b) klasa, nazwa i adres szkoły/przedszkola: ………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c) adres zamieszkania: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

d) PESEL uczestnika/ rodzica/opiekuna prawnego*: ………………………………………………………………………………… 

e) numer telefonu uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego*: ………………………………………………………………… 

Oświadczam, iż: 

1. zapoznałem/zapoznałam* się z regulaminem konkursu i akceptuję jego postanowienia, 

2. złożona praca konkursowa jest mojego autorstwa/autorstwa mojego dziecka/autorstwa dziecka, 

nad którym sprawuję opiekę*, nie narusza praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób 

trzecich, 

3. przyjmuję pełną odpowiedzialność względem organizatorów za wszelkie wady prawne pracy kon-

kursowej, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw, 

o których mowa w poprzednim ustępie, 

4. przenoszę na organizatora w dniu przekazania pracy konkursowej nieodpłatnie wszelkie autorskie 

prawa majątkowe wraz z prawem decydowania o wykonywaniu autorskich praw zależnych do 

przekazanej pracy konkursowej, o których szczegółowo mowa w § 4 regulaminu,  

5. wyrażam zgodę na oznaczenie publikowanej pracy moim imieniem i nazwiskiem /imieniem  

i nazwiskiem mojego dziecka/imieniem i nazwiskiem dziecka, nad którym sprawuję opiekę* oraz 

nazwą szkoły/przedszkola, do której uczęszczam/uczęszcza*. 

 

 

 

…………………………………………………...... 

miejscowość, data 

 

……………………………………………........ 

czytelny podpis pełnoletniego  

ucznia/rodzica/opiekuna prawnego* 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych mojego dziecka/danych oso-

bowych dziecka, nad którym sprawuję opiekę* zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) w celu realizacji Konkursu na plakat promujący matematykę oraz archi-

wizacji dokumentacji konkursu.  

Jestem świadoma/świadomy*, że: 

1. administratorem tak zebranych danych osobowych jest Marszałek Województwa Pomorskiego,  

ul. Okopowa 21/27, 80-801 Gdańsk,  

2. moje dane osobowe/dane osobowe mojego dziecka/dane osobowe dziecka, nad którym sprawuję opiekę* 

mogą zostać udostępnione innym podmiotom, w tym zwłaszcza Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, 

al. gen. Hallera 14, 80-401 Gdańsk, wyłącznie w celu realizacji Konkursu na plakat promujący matematykę, 

3. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwo-

ści udziału w konkursie, 

4. mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, 

5. zgoda na przetwarzanie danych może być odwołana w każdym czasie. 

 

 

………………………………………………...... 

miejscowość, data 

 

 

……………………………………………........ 

czytelny podpis pełnoletniego  

ucznia/rodzica/opiekuna prawnego* 

 

 

* Niepotrzebne skreślić. 

 

 


