Nazwa szkoły

nr telefonu

ulica

Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego ucznia do konkursu

………………………………………
miejscowość, dnia

kod pocztowy

nr telefonu

miejscowość

ulica

SZKOŁA

miejscowość

SZKOŁA

kod pocztowy

Metryczka uczestnika konkursu literackiego
PEWNEGO DNIA ZNALAZŁEM SIĘ NA INNEJ PLANECIE
Imię i nazwisko ucznia
klasa

UCZEŃ

Nazwa szkoły

UCZEŃ

Metryczka uczestnika konkursu literackiego
PEWNEGO DNIA ZNALAZŁEM SIĘ NA INNEJ PLANECIE
Imię i nazwisko ucznia
klasa

Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego ucznia do konkursu

………………………………………
miejscowość, dnia

OŚWIADCZENIE

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na publikowanie i przetwarzanie danych
osobowych mojego dziecka ……………………………………………………………………………………………

Wyrażam zgodę na publikowanie i przetwarzanie danych
osobowych mojego dziecka ……………………………………………………………………………………………

imię i nazwisko

na potrzeby kopernikowskiego konkursu literackiego organizowanego
przez Szkołę Podstawową nr 1 w Mińsku Mazowieckim (w tym
we wszelkich ogłoszeniach o konkursie i jego wynikach, zgodne z ustawą
o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. - Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883).
Wyrażam również zgodę na umieszczanie zdjęć zawierających
wizerunek mojego dziecka zarejestrowany podczas konkursu
kopernikowskiego na stronie internetowej szkoły oraz w prasie, w celu
informacji i promocji konkursu.
Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności
podania danych oraz, że zostałem poinformowany o prawie wglądu
do danych dziecka oraz możliwości ich poprawiania.

imię i nazwisko

na potrzeby kopernikowskiego konkursu literackiego organizowanego
przez Szkołę Podstawową nr 1 w Mińsku Mazowieckim (w tym
we wszelkich ogłoszeniach o konkursie i jego wynikach, zgodne z ustawą
oochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. - Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883).
Wyrażam również zgodę na umieszczanie zdjęć zawierających
wizerunek mojego dziecka zarejestrowany podczas konkursu
kopernikowskiego na stronie internetowej szkoły oraz w prasie, w celu
informacji i promocji konkursu.
Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności
podania danych oraz, że zostałem poinformowany o prawie wglądu
do danych dziecka oraz możliwości ich poprawiania.

…………………………………………..

…………………………………………..

czytelny odpis rodzica /opiekuna prawnego

czytelny odpis rodzica /opiekuna prawnego

