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Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w Międzynarodowym Konkursie
„Kangur Matematyczny”
1. Ja, niżej podpisana/podpisany oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mój / mojego
dziecka∗ w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”.
2. Przyjmuję do wiadomości, że współadmnistratorami danych osobowych są:
A. Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych z siedzibą przy
ul. Chopina 12/18, 87-100 Toruń,
B. regionalny organizator konkursu właściwy terytorialnie dla szkoły, w której uczeń
przystępuje do konkursu (http://www.kangur-mat.pl/, zakładka Organizatorzy,
Wykaz powiatów),
C. szkoła, w której uczeń przystępuje do konkursu.
3. Wiem, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane.
Jednocześnie∗∗ :
wyrażam zgodę,
nie wyrażam zgody,
na publikację wizerunku mojego/mojego dziecka∗ na potrzeby dokumentacji i celów promocyjnych konkursu na stronach internetowych szkoły i organizatora konkursu.
Oświadczam ponadto, że przyjmuję do wiadomości, iż:
1. dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby ww. konkursu,
2. dane osobowe mogą zostać udostępnione w celach związanych z konkursem, a w szczególności w przypadku zakwaliﬁkowania na obóz naukowy,
3. podanie danych jest dobrowolne,
4. mam prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania,
Potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem Międzynarodowego Konkursu
„Kangur Matematyczny” i akceptuję jego zapisy.∗∗
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(Imię i nazwisko uczestnika konkursu)
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(Miejscowość, data)

(Podpis składającego oświadczenie∗∗∗ )

∗
Niepotrzebne skreślić (oświadczenie składa uczestnik, jeżeli jest pełnoletni, lub rodzic bądź opiekun
prawny uczestnika niepełnoletniego)
∗∗
Zaznaczyć wybór znakiem X
∗∗∗
Oświadczenie podpisuje czytelnie uczestnik (jeżeli jest pełnoletni) lub rodzic (opiekun prawny) uczestnika niepełnoletniego

Klauzula informacyjna dla uczestników, opiekunów prawnych
oraz szkolnego koordynatora konkursu
Pragniemy poinformować, że z dniem 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych), zwane dalej: RODO.
Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu „Kangur Matematyczny” (zwanego dalej Konkursem) organizowanego przez
Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych.
1. Współadministratorami danych osobowych zbieranych od uczestników konkursu, opiekunów
prawnych jak i szkolnych koordynatorów są:
A. Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych, z siedzibą przy ul. Chopina 12/18, 87-100 Toruń, tel. 56 611 34 99, email: kangur@mat.umk.pl,
B. regionalny organizator konkursu właściwy terytorialnie dla szkoły, w której uczeń przystępuje do konkursu (http://www.kangur-mat.pl/, zakładka Organizatorzy, Wykaz powiatów),
C. szkoła, w której uczeń przystępuje do konkursu.
2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu,
w tym identyﬁkacji uczestników i weryﬁkacji spełnienia przez nich warunków uprawniających do udziału w Konkursie określonych w Regulaminie Konkursu oraz przekazania nagród
uczestnikom.
3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody uczestnika lub zgody udzielonej przez rodzica bądź opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego oraz zgody szkolnego
koordynatora Konkursu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4. Uczestnik Konkursu ma prawo do cofnięcia, w dowolnie wybranym przez siebie momencie,
zgody na przetwarzanie danych osobowych.
5. Następstwem wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika jest zakończenie jego uczestnictwa w Konkursie.
6. Poza prawem do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, uczestnik zachowuje
prawo do: sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO), usunięcia swoich danych
osobowych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18
RODO), przenoszenia swoich danych osobowych (art. 20 RODO) oraz sprzeciwu (art. 21
RODO).
7. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem
sytuacji przewidzianych przepisami prawa.
8. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej
określonych celów.
9. Uczestnikowi na podstawie art. 77. RODO przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, dotyczącej niezgodności
przetwarzania danych osobowych z RODO.
10. Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego
(EOG).
Oświadczam, że zapoznałam/em się z powyższą klauzulą informacyjną, jak również rozumiem i akceptuję w pełni jej treść.
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(Podpis)

