FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
„MOJA EUROPA!” 2019 r.

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA
DATA URODZENIA
KLASA

NAZWA SZKOŁY
ADRES SZKOŁY
NUMER TELEFONU SZKOŁY
ADRES E-MAIL SZKOŁY

IMIĘ I NAZWISKO RODZICA
LUB OPIEKUNA PRAWNEGO
E-MAIL RODZICA
LUB OPIEKUNA PRAWNEGO
NUMER TELEFONU RODZICA
LUB OPIEKUNA PRAWNEGO

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA
E-MAIL NAUCZYCIELA
NUMER TELEFONU NAUCZYCIELA
UWAGA: wypełnienie wszystkich pól powyższego formularza jest obowiązkowe!
Oświadczam, że:
1)
zapoznałem/am się z regulaminem konkursu „Moja Europa!”, akceptuję wszystkie jego
postanowienia i wraz z nauczycielem, który na czas trwania konkursu sprawować będzie opiekę nad
pracą ucznia, dopilnuję, aby przestrzegane były wszystkie zasady konkursu zawarte w regulaminie,
2)
uczeń przystępuje dobrowolnie do udziału w konkursie "Moja Europa!",
3)
dane zawarte w niniejszym formularzu zgłoszeniowym są zgodne z prawdą,
4)
administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest Biuro Posłanki do Parlamentu
Europejskiego Danuty Jazłowieckiej z siedzibą przy ul. ul. Łangowskiego 1/4; 45-031 Opole.
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu "Moja
Europa!". Podstawą do przetwarzania Państwa danych osobowych jest poniższa zgoda na przetwarzanie

danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich
zostały zebrane. Dane nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym. Dane przechowywane będą
do 30 czerwca 2019 roku. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do: ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
poddawane profilowaniu.
5)
wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych ucznia, przekazanych
w formularzu zgłoszeniowym, przez Biuro Danuty Jazłowieckiej - Posłanki do Parlamentu
Europejskiego, dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu "Moja Europa!" (zgodnie z Ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; Tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze
zm.); ponadto wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska ucznia,
informacji o zajętym miejscu, publikowanie jego pracy plastycznej oraz wizerunku do celów
związanych z przebiegiem konkursu i upowszechnieniem informacji o jego rozstrzygnięciu,
6)
uczeń posiada pełne autorskie prawa majątkowe do pracy plastycznej przesłanej na konkurs
"Moja Europa!". Oświadczam, że materiał ten nie narusza majątkowych i osobistych praw autorskich
osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa.

……....................................................................
Miejscowość, data oraz podpis
Rodzica/Opiekuna prawnego
uczestnika konkursu

