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Zgłoszenie udziału w ŚKM oraz zgoda na przetwarzanie danych
Ja niżej podpisany(a) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
po zapoznaniu się z Regulaminem Śląskiego Konkursu Matematycznego oraz Klauzulą informacyjną dot.
przetwarzania danych osobowych wyrażam zgodę na swój udział w/wym w Śląskim Konkursie Matematycznym w
roku szkolnym ……………………… oraz na przetwarzanie moich danych w zakresie:
1. •* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika (imiona i nazwisko, klasa, szkoła) w celu
udziału w Śląskim Konkursie Matematycznym (ŚKM), zgodnie z Regulaminem ŚKM (cel ten obejmuje m.in.
organizację zawodów, ustalenie uprawnień do wzięcia udziału w ŚKM, ocenę prac, kwalifikację, dokumentowanie
przebiegu ŚKM, publikacje list zakwalifikowanych, podania do publicznej wiadomości wyników poszczególnych
etapów zawodów przez publikacje list uczestników w środkach masowego przekazu, na stronie internetowej, w
mediach społecznościowych).
2. •* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika i ich publikację (imiona i nazwisko, klasa,
szkoła), w tym informacji o zakwalifikowaniu do poszczególnych stopni zawodów oraz uzyskanych nagrodach i
wyróżnieniach, w mediach (internet, prasa telewizja, radio, w wydawanych biuletynach i publikacjach
okolicznościowych) w związku z udziałem w ŚKM, w tym prowadzenie działań promocyjnych upowszechniających
wiedzę o ŚKM oraz osiągnięcia jej uczestników.
3. •* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika i ich publikację (imiona, nazwisko, klasa,
szkoła) w publicznie dostępnym archiwum uczestników zawodów na stronie internetowej ŚKM i biuletynach oraz
innych publikacjach wydawanych przez Organizatora, w tym informacji o zakwalifikowaniu do poszczególnych stopni
zawodów oraz uzyskanych nagrodach i wyróżnieniach.
4. •* Oświadczam, że otrzymałem(łam) i zapoznałem(am) się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej
przetwarzania danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Matematyczne w Warszawie.
5. •* Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku i głosu uczestnika oraz wykorzystywanie zdjęć i
nagrań (audio, video) z wizerunkiem i głosem uczestnika bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda
obejmuje utrwalenie, obróbkę, powielanie i wykorzystywanie zdjęć i nagrań (audio, video), w tym za pośrednictwem
dowolnego medium w celu zgodnym z prowadzoną przez Organizatora działalnością, w tym w szczególności w celu
promocji ŚKM. Nieodpłatna zgoda, o której umowa powyżej odnosi się do wielokrotnego (nieograniczonego
ilościowo, czasowo i terytorialnie) korzystania z wizerunku i głosu na następujących polach eksploatacji: (a)
utrwalania i/lub zwielokrotniania jakąkolwiek techniką (b) wprowadzania do obrotu (c) wprowadzania do pamięci
komputera oraz do sieci komputerowej (d) publicznego udostępniania, w tym w Internecie (e) publicznego
odtwarzania (f) wystawiania i wyświetlania (h) nadawania za pomocą wizji lub fonii w każdy dostępny sposób.
Wizerunek uczestnika może być poddawanym obróbką technicznym koniecznym do realizacji wymogów związanych
z publikacja i rozpowszechnianiem.
Podanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak ich niepodanie lub brak zgody
na przetwarzanie danych osobowych we wskazanych wyżej zakresach (pkt 1 – 4) uniemożliwia uczestnictwo w
Śląskim Konkursie Matematycznym.
…………………………………dnia……………………
(miejscowość)

*) Proszę zaznaczyć znakiem „X” zgodę

………..…….……………………..……………………..…….………..
(podpis ucznia/uczennicy)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych dla UCZESTNIKA Śląskiego Konkursu
Matematycznego oraz jego opiekuna prawnego/przedstawiciela ustawowego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (RODO) poniżej przekazuję
następujące informacje:
TOŻSAMOŚĆ
Administratorem danych jest Polskie Towarzystwo Matematyczne w Warszawie (ul.
ADMINISTRATORA
Śniadeckich 8, 00-656 Warszawa), KRS: 0000042305
DANE
Z administratorem danych można kontaktować się korespondencyjnie (adres j.w.).
KONTATKOWE
ADMINISTRATORA
CELE
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach:
PRZETWARZANIA I
- udziału w zawodach Śląskiego Konkursu Matematycznego (ŚKM) – art. 6 ust. 1 lit. a,
PODSTAWA
lit. c i lit. e RODO, w związku z treścią Regulaminu ŚKM – art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO;
- ogłaszania i publikowania wyników ŚKM m.in. ustnie w trakcie uroczystości
PRAWNA
zakończenia konkursu oraz na stronach internetowych i portalach społecznościowych,
w prasie i innych mediach, biuletynach, – art. 6 ust. 1 lit. a, lit. e oraz lit. f RODO,
- wydawania zaświadczeń o udziale w zawodach wydawanych przez komisję lub
komitet organizujący konkurs – art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
- przyznawania nagród za wyniki uzyskane podczas zawodów – art. 6 ust. 1 lit. A oraz
lit. F RODO;
- prowadzenia i przechowywania dokumentacji zawodów, statystycznych i
analitycznych – art. 6 ust. 1 lit. c oraz lit. f RODO;
- prowadzenia rozliczeń finansowych oraz składania sprawozdań merytorycznych i
finansowych m.in. do Kuratorium Oświaty w Katowicach – art. 6 ust. 1 lit. c oraz lit. f
RODO;
- prowadzenia działań promocyjnych upowszechniających wiedzę o ŚKM oraz o
osiągnięciach jej uczestników m.in. poprzez rozpowszechnianie informacji w mediach,
w tym w mediach społecznościowych, na stronach internetowych organizatora oraz
sponsorów, darczyńców, jednostek publicznych i innych podmiotów, wydawanie
biuletynów i publikacji okolicznościowych – art. 6 ust. 1 lit. a, lit. e oraz lit. f
RODO;
- udostępniania informacji organom publicznym na ich prawnie uzasadnione żądanie –
art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
- wszelkiego rodzaju innej działalności związanej z wykonywaniem obowiązków
nałożonych przez obowiązujące przepisy prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
ODBIORCY
Pana/Pani dane mogą być przekazywane innym podmiotom na podstawie
DANYCH
obowiązujących przepisów - np. organom administracji rządowej, sądom, Policji, a
także podmiotom współpracującym z administratorem tj. kancelarii księgowej,
kancelarii prawnej, firmie kurierskiej itp. Dane będą udostępniana także członkom
PTM.
OKRES
Pana/Pani dane będą przetwarzane przez okres trwania ŚKM, a następnie przez
PRZECHOWYWANIA okres przewidziany dla archiwizacji dokumentów zgodnie z obowiązującymi
DANYCH
przepisami, a także przez okres niezbędny dla wywiązania się przez Administratora z
ciążących na nim obowiązków prawnych wynikających z obowiązujących przepisów.
Dane uczestników konkursu w formie listy zakwalifikowanych będą przechowywane
przez Administratora, a także zamieszczone na stronie internetowej ŚKM
bezterminowo. Prace z zawodów będą przechowywane przez 5 lat od zakończenia
danej edycji konkursu.
PRAWA
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich
PODMIOTÓW
sprostowania, sprzeciwu, ich usunięcia po upływie wskazanych okresów lub
DANYCH
ograniczenia ich przetwarzania.
PRAWO
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
WNIESIENIA
zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana
SKARGI DO
zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia,
ORGANU
którym jest:
NADZROCZEGO
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
INFORMACJA O
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich przetwarzanie jest
DOWOLNOŚCI LUB
warunkiem Pani/Pana udziału w Śląskim Konkursie Matematycznym.
OBOWIĄZKU
Dane nie będą profilowane ani nie będą przekazywane do podmiotów spoza obszaru
PODANIA DANYCH I EOG
INNE INFORMACJE

