Oświadczenie prawnych opiekunów (załącznik 1)
Wyrażam zgodę na uczestnictwo dziecka:
…………………………………………………................................. lat ...……
w MIEJSKIM KONKURSIE INFORMATYCZNO – TECHNICZNYM
„Ozobot poznaje człowieka i Ziemię”.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu.
Oświadczam, iż zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
mojego dziecka: ............................................................................................,ucznia klasy ….…
szkoły……………………………………………………………………………………………………………………………………….............,
przez Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu do celów związanych z jego udziałem
w MIEJSKIM KONKURSIE INFORMATYCZNO–TECHNICZNYM „Ozobot poznaje człowieka i Ziemię”
w roku szkolnym 2017/2018.
Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:
1) administratorem zebranych danych osobowych jest Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Opolu, ul. Powstańców Śląskich 19, 45-086 w Opolu;
2) dane osobowe mojego dziecka będą przetwarzane wyłącznie w celu związanym z udziałem
w MIEJSKIM KONKURSIE INFORMATYCZNO–TECHNICZNYM „Ozoboty poznają człowieka
i Ziemię” w roku szkolnym 2017/2018;
3) podanie danych jest dobrowolne, chociaż odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem
możliwości udziału dziecka w konkursie;
4) mam prawo dostępu do treści danych mojego dziecka i ich poprawiania.
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 MIEJSKIM KONKURSIE
INFORMATYCZNO – TECHNICZNYM „Ozobot poznaje człowieka i Ziemię”.
5) we wszelkich formach i zakresach eksploatacji, w szczególności do ekspozycji pracy
w Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Opolu, ul. Powstańców Śląskich 19, 45-086
Opole 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

