Załącznik nr 3
Zgoda rodzica/ opiekuna prawnego
II Wojewódzki Konkurs Matematyczny
Ja niżej podpisany(a) ………………………………………………………………..………….…………………….

jako przedstawiciel ustawowy/ opiekun prawny ucznia/ uczennicy 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
klasy: …………………. 
……………………………….……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
(Nazwa szkoły)

………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Adres szkoły)

po zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu, wyrażam zgodę na udział 
……..……………………………..……..…………………............................. w Konkursie w roku szkolnym 2021/2022.
Prosimy zaznaczyć znakiem X odpowiednie pola:

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich (imię i nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail) oraz uczestnika (imiona i nazwisko, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres, imiona rodziców, imię i nazwisko opiekuna prawnego, klasa, szkoła, numer telefonu, e-mail) w celu udziału w Konkursie, zgodnie z Regulaminem (cel ten obejmuje m.in. organizację zawodów, ustalenie uprawnień do wzięcia udziału w Konkursie, ocenę prac, kwalifikację, dokumentowanie przebiegu Konkursu, publikację list zakwalifikowanych, kontakt korespondencyjny, mailowy i telefoniczny w sprawach związanych z Konkursem, podania do publicznej wiadomości wyników poszczególnych etapów zawodów przez publikację list uczestników w środkach masowego przekazu, na stronie internetowej, w mediach społecznościowych). 
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika i ich publikację (imiona i nazwisko, klasa, szkoła), w tym informacji o zakwalifikowaniu do poszczególnych stopni zawodów oraz uzyskanych nagrodach i wyróżnieniach, w mediach w związku z udziałem w Konkursie, w tym prowadzenie działań promocyjnych upowszechniających wiedzę o Konkursie oraz osiągnięcia jej uczestników. 
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika i ich publikację (imiona, nazwisko, klasa, szkoła) w publicznie dostępnym archiwum uczestników zawodów finałowych na stronie internetowej Konkursu i w biuletynach oraz innych publikacjach wydawanych przez Komitet Główny, w tym informacji o zakwalifikowaniu do poszczególnych stopni zawodów oraz uzyskanych nagrodach i wyróżnieniach. 
 Oświadczam, że otrzymałem(łam) i zapoznałem(am) się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez Organizatora. Podanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak ich niepodanie lub brak zgody na przetwarzanie danych osobowych we wskazanych wyżej zakresach może uniemożliwić  uczestnictwo w Konkursie. 
 Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku i głosu uczestnika oraz wykorzystywanie zdjęć i nagrań (audio, video) z wizerunkiem i głosem uczestnika bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje utrwalenie, obróbkę, powielanie i wykorzystywanie zdjęć i nagrań (audio, video), w tym za pośrednictwem dowolnego medium w celu zgodnym z prowadzoną przez Organizatora działalnością, w tym w szczególności w celu promocji Konkursu. Nieodpłatna zgoda, o której umowa powyżej, odnosi się do wielokrotnego (nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie) korzystania z wizerunku i głosu. Wizerunek uczestnika może być poddawanym obróbce technicznej koniecznej do realizacji wymogów związanych z publikacją i rozpowszechnianiem.
…….…………………………….
(Miejscowość, data)						                                                                                              
                                                                                                                                                                ………………….……………………………………….………….. 
						                                                        (Czytelny podpis opiekuna prawnego)

