ZGODA UCZESTNIKA KONKURSU NA PRZETWARZANIE DANYCH
OSOBOWYCH
Dla osób pełnoletnich w chwili podpisywania

…………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko uczestnika

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział w Konkursie „Ja, Polska, Europa, Świat – 2040”
organizowanym przez Fundację Collegium Civitas z inicjatywy Concilium Civitas przy
współpracy Związku Nauczycielstwa Polskiego.
W związku z powyższym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym
na nieodpłatne publikowanie mojej pracy konkursowej na stronie internetowej Concilium
Civitas, w Almanachu Młodego Concilium 20/21 i we współpracujących mediach oraz na
umieszczenie jej w publicznie dostępnej bazie prac konkursowych wraz z nadesłanymi
danymi autora a także w dodatkowej ankiecie mającej charakter badawczy.
Ponadto potwierdzam, że zapoznałem się z informacją dotyczącą przetwarzania przez
Collegium Civitas danych osobowych. Klauzula informacyjna dostępna jest na stronie
https://www.civitas.edu.pl/pl/uczelnia/ochrona‐danych‐osobowych
Imię i nazwisko
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
Podpis
…………………………………………………………………………………….

Dla osób niepełnoletnich w chwili podpisywania

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NIEPEŁNOLETNIEGO
UCZESTNIKA KONKURSU NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

…………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko uczestnika

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Konkursie „Ja, Polska, Europa,
Świat – 2040” organizowanym przez Fundację Collegium Civitas z inicjatywy Concilium
Civitas przy współpracy Związku Nauczycielstwa Polskiego.
W związku z powyższym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym na
nieodpłatne publikowanie pracy konkursowej na stronie internetowej Concilium Civitas, w
Almanachu Młodego Concilium 20/21 i we współpracujących mediach oraz na umieszczenie
jej w publicznie dostępnej bazie prac konkursowych wraz z nadesłanymi danymi autora a
także w dodatkowej ankiecie mającej charakter badawczy.
Ponadto potwierdzam, że zapoznałem się z informacją dotyczącą przetwarzania przez
Collegium Civitas danych osobowych . Klauzula informacyjna dostępna jest na stronie
https://www.civitas.edu.pl/pl/uczelnia/ochrona‐danych‐osobowych
Imię i nazwisko
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
Podpis
…………………………………………………………………………………….
Collegium Civitas przywiązuje należytą wagę do zabezpieczenia Państwa danych osobowych przetwarzanych zarówno w
systemach informatycznych, jak i w formie papierowej. W trosce o ich bezpieczeństwo wdrożyliśmy odpowiednie rozwiązania
organizacyjne i techniczne, o których mowa w przepisach Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego "RODO".
Szczegóły na temat ochrony, celu, zakresu i podstawy prawnej przetwarzania Danych Osobowych przez Collegium Civitas,
znajdują się na stronie internetowej WWW.civitas.edu.pl w sekcji Ochrona Danych Osobowych.
https://www.civitas.edu.pl/pl/uczelnia/ochrona-danych-osobowych

