ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Ja,…………………………………………………………………………………, uczeń/uczennica klasy …………………. uczęszczający/-a do
…………………………………………………………………………………………………………. (nazwa i adres szkoły), („Uczestnik”)
niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polskie Towarzystwo Geograficzne, stowarzyszenie z siedzibą
w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa, wpisane do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000110860, („Administrator”) następujących moich danych osobowych: imię, drugie imię,
nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail, data i miejsce urodzenia, płeć, szkoła, klasa, nr
legitymacji szkolnej, nr PESEL, a także jeśli dotyczy: informacja o zaburzeniach w nauce czytania i pisania, informacja o
niepełnosprawnościach, informacja o stanie zdrowia, dane kontaktowe osoby, którą należy powiadomić w razie
wypadku („Dane Osobowe”) wyłącznie w celu:
(a)

(b)

organizacji XLV Olimpiady Geograficznej („Olimpiada”), w tym w celu przeprowadzenia i dokumentowania
zawodów Olimpiady, w tym w szczególności kwalifikacji do kolejnych etapów Olimpiady, uczestnictwa w
Olimpiadzie, ogłoszenia wyników Olimpiady (w tym w mediach oraz na stronie internetowej
Administratora pod adresem www.olimpiadageograficzna.edu.pl), wydania zaświadczeń o osiągniętych
wynikach, odbioru nagrody, a także w celach niezbędnej sprawozdawczości wynikającej z realizacji
Olimpiady oraz sporządzania wszelkich opracowań dotyczących Olimpiady;
upowszechniania wiedzy o Olimpiadzie poprzez rozpowszechnianie w mediach informacji mających na celu
promowanie Olimpiady i osiągnięć jej uczestników, w tym m.in. poprzez publikowanie informacji
w mediach społecznościowych, na stronach internetowych organizatora, sponsorów i darczyńców,
wydawanie biuletynów i publikacji okolicznościowych;

Jestem świadomy, że moje Dane Osobowe mogą być przekazane podmiotom, z pomocą których Olimpiada jest
organizowana oraz podmiotom podejmującym działania w celu promowania Olimpiady i osiągnięć jej uczestników,
w tym w szczególności: Ministerstwu Edukacji Narodowej, Krajowemu Funduszowi na Rzecz Dzieci, Fundacji
Edukacyjnej „Perspektywy”, Kuratoriom oświaty, lokalnym organizatorom, ośrodkom noclegowym, sponsorom
i darczyńcom w celu o którym mowa w lit. (a) i (b) powyżej.
Oświadczam jednocześnie, że:
(i)

podaję swoje Dane Osobowe dobrowolnie na okres związany z organizacją, dokumentacją
i relacjonowaniem przebiegu Olimpiady, w celu dokonania czynności wskazanych w lit. (a) powyżej;
równocześnie jestem świadomy, że brak podania Danych Osobowych uniemożliwia udział w Olimpiadzie;

(ii)

zostałem poinformowany, że moje Dane Osobowe będą przetwarzane w celu wskazanym w lit. (b) powyżej
do czasu gdy Administrator będzie pozostawał Organizatorem Olimpiady, jednakże nie dłużej niż do
momentu cofnięcia niniejszej zgody;

(iii) zostałem poinformowany o prawie żądania od Administratora dostępu do moich Danych Osobowych oraz
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia oraz prawie do sprzeciwu wobec
przetwarzania;
(iv) zostałem poinformowany o prawie do cofnięcia lub zmiany mojej zgody w każdym czasie, przy czym mam
świadomość, że w przypadku cofnięcia zgody, o ile Dane Osobowe okażą się niezbędne do dalszego
uczestnictwa w Olimpiadzie, Administrator ma prawo do skreślenia mnie z listy uczestników Olimpiady na
każdym jej etapie, na co wyrażam zgodę;
(v)

zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych w przypadku przetwarzania moich danych z naruszeniem przepisów o ochronie danych
osobowych.

W przypadku uczniów niepełnoletnich, wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego o następującej treści:
Ja, ……………………………………………………………………..…………, działając jako przedstawiciel ustawowy Uczestnika, wyrażam
zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych Uczestnika przez Administratora w celu i w zakresie podanym powyżej,
przy czym oświadczam, że zostałem zapoznany z informacjami, o których mowa w pkt (i) - (v) powyżej.
Podpis przedstawiciela ustawowego:

………………………………………………………………

Data:

………………………………………………………………
ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

Ja,…………………………………………………………………………………,

uczeń/uczennica

klasy

………………….

uczęszczający/-a

do

…………………………………………………………………………………………………………. (nazwa i adres szkoły), („Uczestnik”)
niniejszym wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez Polskie Towarzystwo Geograficzne
stowarzyszenie z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa, wpisane do rejestru
stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000110860 („Organizator”), będące organizatorem XLV
Olimpiady Geograficznej („Olimpiada”) mojego wizerunku, w tym w szczególności wyglądu, póz oraz głosu
(„Wizerunek") oraz opracowanie powyższych dla celów związanych z promocją Olimpiady.
Rozpowszechnianie obejmuje zgodę na publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie
i reemitowanie oraz udostępnianie przy wykorzystaniu lub za pośrednictwem wszelkich środków przekazu istniejących
obecnie lub w przyszłości w tym w szczególności poprzez publikację w prasie, radio, telewizji, na stronach
internetowych i w mediach społecznościowych oraz w taki sposób, aby każdy mógł mieć do Wizerunku dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem strony internetowej i serwisów
społecznościowych Organizatora i partnerów Organizatora, w tym w szczególności Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Organizator nie ma obowiązku rozpowszechniania Wizerunku w jakikolwiek sposób ani na potrzeby Olimpiady ani
w przyszłości.
Udzielana zgoda dotyczy rozpowszechniania Wizerunku w całości lub części oraz jest nieograniczona czasowo
i terytorialnie.
Podpis ucznia:

………………………………………………………………

Data:

………………………………………………………………

W przypadku uczniów niepełnoletnich, wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego o następującej treści:
Ja, ……………………………………………………………………..…………, działając jako przedstawiciel ustawowy Uczestnika, wyrażam
zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie Wizerunku Uczestnika przez Organizatora w celu i w zakresie podanym
powyżej.
Podpis przedstawiciela ustawowego:

………………………………………………………………

Data:

………………………………………………………………
OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU Z REGULAMINEM

Ja,…………………………………………………………………………………,

uczeń/uczennica

klasy

………………….

uczęszczający/-a

do

Podpis ucznia:

………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. (nazwa i adres szkoły), oświadczam, że zapoznałem się z

Data:

………………………………………………………………

Regulaminem XLV Olimpiady Geograficznej i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
Podpis ucznia:

………………………………………………………………

Data:

………………………………………………………………
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