LUBELSKA MATEMATYCZNA LIGA
ZADANIOWA
Formularz zgłoszenia do konkursu
Imię i nazwisko rodzica (prawnego opiekuna)
uczestnika konkursu
Imię i nazwisko uczestnika konkursu
Klasa do której uczęszcza uczestnik konkursu
Pełna nazwa oraz adres siedziby szkoły do
której uczęszcza uczestnik konkursu

Zgoda na udział w konkursie
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Lubelskiej Matematycznej Lidze Zadaniowej, zwanej
dalej Konkursem organizowanej przez Katedrę Nauczania Matematyki i Informatyki na Wydziale
Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w roku
szkolnym 2020/2021. Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem/-am się z Regulaminem
Lubelskiej Matematycznej Ligi Zadaniowej.
…………………………………………

Miejscowość, data

………………………………………….……………………..

Podpis rodzica/opiekuna prawnego

Zgoda na upublicznienie danych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) wyrażam zgodę na publikację imienia i
nazwiska mojego dziecka, informacji o szkole, w której uczy się, jak również informacji o
uzyskanych wynikach Lubelskiej Matematycznej Ligi Zadaniowej na stronie internetowej
konkursu.
…………………………………………

………………………………………….……………………..

Miejscowość, data

Podpis rodzica/opiekuna prawnego

Zgoda na przetwarzanie wizerunku uczestnika konkursu
w związku z działaniami promocyjnymi i informacyjnymi
Wyrażam zgodę na nieograniczone czasowo nieodpłatne nagrywanie, fotografowanie,
filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu wizerunku Uczestnika oraz na
transmitowanie, rozpowszechnianie lub pokazywanie tego wizerunku i głosu w związku
z działaniami promocyjnymi i informacyjnymi prowadzonymi przez Organizatora na
zarządzanych przez niego serwisach internetowych.
…………………………………………

Miejscowość, data

………………………………………….……………………..

Podpis rodzica/opiekuna prawnego

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych
Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach organizacji Lubelskiej
Matematycznej Ligi Zadaniowej jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą
przy pl. Marii Curie-Skłodowskiej 1, 20-031 Lublin.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane będą w celu i w związku z realizacją
Lubelskiej Matematycznej Ligi Zadaniowej, w tym publikacji wyników poszczególnych
etapów Konkursu na stronie internetowej konkursu zgodnie z wyrażoną zgodą
rodzica/opiekuna prawnego.
4. Przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu odbywa się na podstawie: a)
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 – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1
z dnia 4 maja 2016 r.),
b) przepisów prawnych, tj. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U.
z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu
przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125, z późn. zm.)
5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez okres niezbędny do obrony praw
Organizatora i dochodzenia ewentualnych roszczeń od Uczestników, tj. nie dłużej niż do
czasu przedawnienia takich roszczeń.
6. Dane osobowe Uczestników nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem
podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych osobowych
będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach
wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz powołana do organizacji konkursu
Komisja Zadaniowa Lubelskiej Matematycznej Ligi Zadaniowej.
7. Dane osobowe uczestnika konkursu nie będą poddawane zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje rodzicom/prawnym
opiekunom uczestników Lubelskiej Matematycznej Ligi Zadaniowej:
- prawo dostępu do treści danych osobowych;
- prawo do sprostowania, uzupełnienia danych osobowych;
- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na postawie zgody przed jej cofnięciem, w związku z tym także prawo do żądania
usunięcia tych danych oraz ograniczenia ich przetwarzania;
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy ochrony danych osobowych.
…………………………………………

………………………………………….……………………..

Miejscowość, data

Podpis rodzica/opiekuna prawnego

