Wydział Studiów Edukacyjnych
Zakład Badań nad Procesem Uczenia się

Oświadczenie
Wojewódzki konkurs Problemata
Jako rodzic/opiekun prawny uprawniony do składania oświadczeń dotyczących mojego dziecka
……………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka/ucznia)
wyrażam zgodę na jego udział w konkursie Problemata. Jednocześnie potwierdzam, że zapoznałam/zapoznałem się z regulaminem konkursu Problemata obowiązującym w bieżącym roku szkolnym i zobowiązuję się go przestrzegać. Oświadczam
również, że wyrażam zgodę na zamieszczenie danych dziecka w celu publikacji wyników części zadaniowej oraz w przypadku
zwycięstwa publikacji pracy konkursowej dziecka wraz z danymi dziecka na stronach internetowych i facebookowych: Katedry Matematyki UJK w Kielcach, Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM, Piątkowskiej Szkoły Społecznej im. dr Wandy
Błeńskiej w Poznaniu oraz Szkoły Podstawowej nr 93 w Poznaniu.
………………………
(data)

………………………………………………………………..
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Podstawa prawna:
¾ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
¾ Ustawa z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 880, 1089, z 2018 r. poz. 650).

***
Zgodnie z art. 13 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 – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z siedzibą przy
ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań.
2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – kontakt mailowy iod@amu.edu.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i uczestnictwa w konkursie Problemata.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym
czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich
przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obligatoryjne.
9. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
Oświadczam, że w dniu …………………………… zapoznałam/-em się z treścią informacji dotyczącej przetwarzania danych
osobowych w ramach działań związanych z konkursem Problemata.
………………………………………………………………..
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)
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