Zespół Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu
ul. Sobieskiego 22, 42-700 Lubliniec
tel. 34-351-14-33
kom. 782 992 645

www.mickiewicz.net.pl
e-mail: lolubliniec@list.pl

(pieczęć nagłówkowa szkoły)

Zgłoszenie
uczestników na XIII Regionalny Konkurs Matematyczny im. Stefana Banacha
pod patronatem Starosty Lublinieckiego,
Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej
Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz
Polskiego Towarzystwa Matematycznego
odbywającego się w Zespole Szkół Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu
w dniu 28 listopada 2019 r. o godzinie 9.00.

Lp.

Imię i nazwisko ucznia

Klasa

Imię i nazwisko nauczyciela
prowadzącego

1.
2.
3.
4.
Termin zgłaszania drużyn upływa 14 listopada 2019 roku.

Opiekun uczniów podczas trwania konkursu: ....................................................................................................

.............................................
(Dyrektor Szkoły)

Zespół Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu
ul. Sobieskiego 22, 42-700 Lubliniec
tel. 34-351-14-33
kom. 782 992 645

www.mickiewicz.net.pl
e-mail: lolubliniec@list.pl

..................................................................
(miejscowość, data)

Oświadczenie
o wyrażeniu zgody na udział w XIII Regionalnym Konkursie Matematycznym im. Stefana Banacha
i przetwarzanie danych osobowych i wizerunku ucznia do celów konkursu
oraz potwierdzenie zapoznania się z regulaminem i akceptacją jego zapisów.

Wyrażam zgodę na mój udział/ udział mojego dziecka w XIII Regionalnym Konkursie Matematycznym
im. Stefana Banacha oraz na przetwarzanie przez organizatora konkursu tj. Zespół Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza
danych osobowych i wizerunku mojego/mojego dziecka:

............................................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)

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

............................................................................................................................................................................................
(nazwa i adres szkoły)

dla potrzeb niezbędnych do realizacji XIII Regionalnym Konkursu Matematycznego im. Stefana Banacha
zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Oświadczam ponadto, iż przyjmuję do wiadomości, że:
1. dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby ww. konkursu
2. podanie danych jest dobrowolne
3. mam prawo dostępu do danych oraz ich poprawiania
4. potwierdzam zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz akceptuję jego zapisy

.................................................................................
(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia)

