
 

 

 

Oświadczenie prawnych opiekunów (załącznik 1) 

 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego syna/córki: ………………………………………………..... 

lat...…… w Ogólnopolskim Konkursie Matematyczno-Plastycznym „Matematyczny wszechświat”. 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych mojego dziecka*: 

 

....................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko, klasa, nazwa i adres szkoły) 

przez Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki w Bielsku Białej do celów związanych z jego udziałem 

w Ogólnopolskim Konkursie Matematyczno-Plastycznym „Matematyczny wszechświat”. 

 

W związku z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 95/46/WE, zwane RODO 

(Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016r.) Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki informuje, że:  

 Administratorem danych osobowych Pani/ Pana  dziecka jest Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki z siedzibą w Bielsku-Białej, 

ul. Legionów 25, NIP 547-005-36-38.  

 dane osobowe Pani/ Pana  dziecka przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia (realizacja konferencji, 

warsztatów, komunikacji, promocji Stowarzyszenia, promocji podmiotów, z którymi Stowarzyszenie ma podpisaną umowę  

o współpracy, dla celów wystawienia faktur i celów podatkowych (w razie takiej konieczności))  

 dane osobowe  Pani/ Pana  dziecka przetwarzane będą zgodnie z przepisami dotyczącymi stowarzyszeń.  

 dane osobowe  Pani/ Pana  dziecka nie będą udostępniane innym podmiotom w kraju i za granicą.  

 dane osobowe  Pani/ Pana  dziecka dane mogą zostać ujawnione tylko i wyłącznie organom Państwowym do tego uprawnionym.  

Ma Pani/Pan prawo do: 

 dostępu do danych Pani/ Pana  dziecka, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 

 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.  

Dane osobowe  Pani/ Pana  dziecka przechowywane będą przez Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki do chwili cofnięcia zgody na ich 
przetwarzanie lub do września 2020 r. 

Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikację danych osobowych w celach 

związanych z konkursem, w tym na podanie informacji o uzyskaniu nagrody lub wyróżnienia, wraz ze 

wskazaniem imienia i nazwiska dziecka, do publicznej wiadomości oraz na nieodpłatne wykorzystanie 

jego pracy przez Organizatora Konkursu w celach informacyjnych i promocyjnych.  

Oświadczam także, że w imieniu reprezentowanego przeze mnie dziecka upoważniam Organizatora do 

wykorzystania pracy konkursowej złożonej w Konkursie Matematyczno-Plastycznym „Matematyczny 

wszechświat” we wszelkich formach i zakresach eksploatacji, w szczególności do ekspozycji pracy  

w Szkole Podstawowej nr 24 w Toruniu oraz publikowania pracy i jej kopii/fotografii w inny sposób.  

Oświadczam równocześnie, że praca wykonana została samodzielnie, bez udziału osób trzecich, a także, 

że dziecku przysługują prawa majątkowe i osobiste do przekazanej Organizatorowi pracy. 

 

 

 

………………………………………………………………………………………… 
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

*Prosimy o czytelne wypełnienie formularza  



 

 

 

Oświadczenie dla uczestników pełnoletnich (załącznik 1) 

 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo w Ogólnopolskim Konkursie Matematyczno-Plastycznym 

„Matematyczny wszechświat 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu. Wyrażam zgodę  

na przetwarzanie moich danych osobowych*: 

 

....................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko, klasa, nazwa i adres szkoły) 

przez Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki w Bielsku Białej do celów związanych z jego udziałem 

w Ogólnopolskim Konkursie Matematyczno-Plastycznym „Matematyczny wszechświat” 

 

W związku z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 95/46/WE, zwane RODO 

(Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016r.) Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki informuje, że:  

 Administratorem Pani/ Pana  danych osobowych jest Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. 

Legionów 25, NIP 547-005-36-38.  

 dane Pani/ Pana  osobowe  przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia (realizacja konferencji, 

warsztatów, komunikacji, promocji Stowarzyszenia, promocji podmiotów, z którymi Stowarzyszenie ma podpisaną umowę o 

współpracy, dla celów wystawienia faktur i celów podatkowych (w razie takiej konieczności))  

 Pani/ Pana  dane osobowe  przetwarzane będą zgodnie z przepisami dotyczącymi stowarzyszeń.  

 Pani/ Pana  dane osobowe  nie będą udostępniane innym podmiotom w kraju i za granicą.  

 Pani/ Pana  dane osobowe  mogą zostać ujawnione tylko i wyłącznie organom Państwowym do tego uprawnionym.  

Ma Pani/Pan prawo do: 

 dostępu do Pani/ Pana  danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 

 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.  

Pani/ Pana  dane osobowe  przechowywane będą przez Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki do chwili cofnięcia zgody na ich 

przetwarzanie lub do września 2020 r. 

Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikację danych  osobowych w celach 

związanych z konkursem, w tym na podanie informacji o uzyskaniu nagrody lub wyróżnienia, wraz ze 

wskazaniem imienia i nazwiska do publicznej wiadomości oraz na nieodpłatne wykorzystanie pracy 

przez Organizatora Konkursu w celach informacyjnych i promocyjnych.  

Oświadczam także, że upoważniam Organizatora do wykorzystania pracy konkursowej złożonej w 

Konkursie Matematyczno-Plastycznym „Matematyczny wszechświat!” we wszelkich formach i 

zakresach eksploatacji, w szczególności do ekspozycji pracy w Szkole Podstawowej nr 24 w Toruniu 

oraz publikowania pracy i jej kopii/fotografii w inny sposób.  

Oświadczam równocześnie, że praca wykonana została samodzielnie, bez udziału osób trzecich, a także, 

że przysługują mi prawa majątkowe i osobiste do przekazanej Organizatorowi pracy. 

 

 

 

………………………………………………………………………………………… 
Data i podpis uczestnika konkursu 

 

*Prosimy o czytelne wypełnienie formularza  


