Załącznik nr 3
do Regulaminu Olimpiady Statystycznej
edycje 2020/2021, 2021/2022

Zgłoszenie uczestnika Olimpiady Statystycznej

Imię i nazwisko uczestnika
Data urodzenia (dd-mm-rrrr)

-

-

Adres e-mail
Klasa

Szkoła

…………………………………………………………………………….

w ………………………………………………………………………..
Oświadczenie uczestnika Olimpiady Statystycznej
Akceptuję i wyrażam zgodę na postanowienia Regulaminu Olimpiady Statystycznej.
..........................................
(data)

.………………………………………………………………………….
(podpis uczestnika lub w przypadku osoby
niepełnoletniej podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie danych i wykorzystanie wizerunku uczestnika w związku
z udziałem w Olimpiadzie Statystycznej
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego dziecka ……………………………………………………………………………………………………..
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych obejmujących:
imię i nazwisko, adres e-mail a także wizerunek mojego dziecka/podopiecznego …………………………………………………………
w związku z uczestnictwem w Olimpiadzie Statystycznej organizowanej przez Główny Urząd Statystyczny
(„Organizator”) w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Olimpiady, dokumentowania przez Organizatora jej
przebiegu oraz realizacji Olimpiady na jej stronie internetowej, mediach społecznościowych i materiałach
promocyjnych.
Zgoda co do wykorzystania wizerunku udzielona zostaje nieodpłatnie, bez ograniczeń czasowych oraz ilościowych.
Zgoda dotyczy wizerunku zarejestrowanego podczas udziału w Olimpiadzie. Dla potrzeb Olimpiady wizerunek mojego
dziecka/podopiecznego może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania
i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem,
natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do
innych materiałów powstających na potrzeby Olimpiady oraz w celach informacyjnych, promocji i reklamy
Organizatora – bez obowiązku akceptacji produktu końcowego.
Zgoda w zakresie przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.

Powyższa zgoda udzielona zostaje w związku z treścią art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231) oraz art. 6 ust. 1 l.it. a w zw. z art. 7 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 04.05.2016, str. 1 ze zm.) (RODO).
Jestem świadomy przysługującego mi prawa do kontroli przetwarzania danych, które mnie dotyczą.

.........................................
(data)

.………………………………………………………………………….
(podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

