ZAŁĄCZNIKI
Nr 1 – oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów) ucznia
Punkty 1-2oświadczenia są niezbędne do udziału dziecka w Konkursie Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej.
Wyrażenie zgody o której mowa w punkcie 3. nie ma wpływu na możliwość udziału dziecka w ww. programie.
Ja, niżej podpisany/a .......................................................................................................................................................
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

zameldowany/a w ...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
(ulica, numer domu i mieszkania, kod pocztowy, miejscowość rodzica/opiekuna prawnego)

oświadczam, że
1. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych syna/córki ………………………………………………………… w
zakresie:
(imię i nazwisko syna/córki)

imię, nazwisko, szkoła, klasa, adres e-mail, data urodzenia, miejsce urodzenia, informacja o ew.
niepełnosprawności lub chorobie przewlekłej, wyniki uzyskane na poszczególnych etapach Konkursu i
ich częściach
przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej (zwaną dalej CEO) z siedzibą w Warszawie przy ul.
Noakowskiego 10 posługującą się nr NIP 525-17-26-659 i REGON 012433534, w celach informacyjnych
programu Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej oraz realizacji i sprawozdawczości finansowej tego
Konkursu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
2014 r. poz. 1182). Wiem, że przysługuje mi prawo dostępu do danych syna/córki oraz do ich poprawiania.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przystąpienia do Konkursu.
Dane zostaną udostępnione właściwemu miejscowo Kuratorium Oświaty w celach związanych z udziałem
syna/córki w Konkursie oraz sponsorowi Konkursu w celu sprawozdawczości finansowej Konkursu.
Dane syna/córki w zakresie:
imię, nazwisko, szkoła, wyniki uzyskane na poszczególnych etapach Konkursu i ich częściach
zostaną opublikowane na stronie internetowej Konkursu w celu przekazania informacji nt. uzyskanego
wyniku oraz kwalifikacji do kolejnego etapu Konkursu.
2. zapoznałem/am się z regulaminem Konkursu Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej i akceptuję wszystkie
jego postanowienia.
…………………………………………………………

……………………………………………………………………

(miejscowość i data)

(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

3. wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej całości lub
fragmentów projektu syna/córki, którego wykonanie jest częścią etapu rejonowego Konkursu Wiedzy
Obywatelskiej i Ekonomicznej. Ponadto wyrażam zgodę na jego upublicznianie i rozpowszechnianie w
sposób umożliwiający dostęp w miejscu i czasie indywidualnie wybranym, w szczególności poprzez
umieszczenie w internecie.
…………………………………………………………

……………………………………………………………………

(miejscowość i data)

(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

