…………………………………………………, dnia………………………………………..2019r.

Oświadczenie
Ja, niżej podpisany/a, oświadczam, że wyrażam zgodę:
na udział niżej wskazanego ucznia/uczennicy (Uczestnik), którego/której jestem rodzicem/opiekunem
prawnym, w konkursie pod nazwą „Zdobywaj Matplanetę” („Konkurs”), którego organizatorem jest
Matplaneta SA, na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu*
oraz na to, że
- w informacjach dotyczących Konkursu na stronie www.matplaneta.pl, na stronie profilu Matplaneta
na portalach społecznościowych, takich jak Facebook.com, Youtube.com oraz w materiałach
promocyjno-informacyjnych przedstawiających działalność Matplanety
mogą zostać opublikowane:
- praca konkursowa (w całości lub we fragmentach),
- imię i nazwisko Uczestnika wraz z nazwą szkoły/ organizacji pozarządowej,
- wizerunek Uczestnika
*Regulamin konkursu jest dostępny na stronie Matplaneta w zakładce Konkurs.
Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowana/ny, że:
Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu, ich rodziców lub opiekunów prawnych
jest Organizator - Matplaneta S.A. z siedzibą w Warszawie, 02-777, Al. Komisji Edukacji Narodowej
95, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII
Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000514723, e-mail: daneosobowe@matplaneta.pl – dalej
„ADO”;
ADO przetwarza dane osobowe w następujących celach:
a. dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia
Laureatów, odpowiedzi na pytania związane z Konkursem;
b. publicznego informowania o Konkursie (w tym publikacji prac konkursowych oraz
wizerunków, imion i nazwisk Uczestników i Opiekunów) na stronie
www.matplaneta.pl , na stronach profilu Matplanety na portalach
społecznościowych tj. Facebook.com, Youtube.com oraz w materiałach promocyjnoinformacyjnych przedstawiających działalność Matplanety.

c. Dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z Konkursem.
Dane osobowe Uczestników, Rodziców i Opiekunów będą przechowywane od momentu ich podania
przez okres trwania Konkursu oraz przez okres 2 lat po zakończeniu Konkursu. Po zakończeniu
powyższego okresu dane osobowe zostaną usunięte.
Odbiorcami danych osobowych są wybrane Centra Edukacyjne z Sieci Szkół Matplaneta, a także
dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT, na podstawie zawartych umów o powierzenie
przetwarzania danych osobowych. Ponadto dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym
organom upoważnionym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Uczestnicy, Rodzice i Opiekunowie mają prawo do:


żądania od ADO dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;



prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. przetwarzania danych
osobowych.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody w każdym czasie przysługuje mi
prawo do cofnięcia udzielonej zgody. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie
wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.
W celu cofnięcia zgody należy: wysłać stosowną informację za pomocą poczty elektronicznej na adres
e-mail daneosobowe@matplaneta.pl lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Matplaneta
S.A. z siedzibą w Warszawie, 02-777, Al. Komisji Edukacji Narodowej 95.

Imię i nazwisko ucznia/podopiecznego – uczestnika Konkursu
……………………………………………………………………………………………………
Uczeń klasy
…………………………………………………………………………………………………..
Szkoła/organizacja
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Adres email rodzica/opiekuna:
…………………………………………………………………………………………………….

Podpis składającego oświadczenie
…………………………………………………………………………………………………….

