FORMULARZ ZGODY RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Imię i nazwisko dziecka/podopiecznego:

__________________________

Data urodzenia dziecka/podopiecznego:

__ __ / __ __ / __ __ __ __

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna:

__________________________

Potwierdzam, że:
ü wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego w konkursie stypendialnym
„Cambridge cLASs” na lata szkolne 2020-22 organizowanym przez Cambridge University
Polish Society we współpracy z Leysin American School.
ü zapoznałem/am się z regulaminem dostępnym na stronie internetowej konkursu
www.cambridgeclass.pl oraz zgadzam się z wymienionymi w regulaminie warunkami i
zasadami.
ü jestem świadomy/a, że przedmiotem konkursu i jednocześnie jego główną̨ nagrodą jest
dwuletnie miejsce stypendialne w szkole Leysin American School w Szwajcarii.
Zapoznałem/am się również z listą pozostałych nagród oferowanych w konkursie.
ü jestem świadomy/a, jakie dane osobowe moje dziecko/podopieczny udostępnił/o w formularzu
aplikacyjnym opublikowanym na stronie internetowej konkursu. Wyrażam zgodę na
przechowywanie tych danych w bazie danych należącej do organizatorów konkursu i jestem
świadomy/a, że dostęp do tych danych będą mieli członkowie komisji konkursu (wybrani
studenci i absolwenci Uniwersytetu Cambridge oraz przedstawiciele Leysin American School).
Dane laureatów konkursu zostaną przekazane Leysin American School.
ü jestem świadomy/a, że poza formularzem aplikacyjnym moje dziecko/podopieczny jest
zobowiązany/e przesłać potwierdzenie wpłacenia opłaty aplikacyjnej i formularz zgody
rodzica/opiekuna prawnego. Wyrażam zgodę na przechowywanie tych danych w sposób
opisany powyżej.
ü wyrażam również zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/
podopiecznego na cele związane z przeprowadzeniem konkursu i przeprowadzeniem
uroczystości finałowych. Dane będą przetwarzane przez czas określony w przepisach prawa
lub do czasu odwołania zgody (art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r.).
ü jestem świadomy/a, że przysługuje mi prawo do wglądu do treści danych mojego
dziecka/podopiecznego oraz ich poprawienia lub wycofania udzielonej zgody.
ü jeżeli moje dziecko/podopieczny zostanie zakwalifikowany/e do finału konkursu, wyrażam
zgodę na publikację materiałów dźwiękowych i wizualnych (zdjęcia, nagrania audio i wideo
itp.) z udziałem mojego dziecka/podopiecznego w celach promocji konkursu stypendialnego
Cambridge cLASs. Materiały mogą być wykorzystywane w publikacjach należących do
Cambridge cLASs, Cambridge University Polish Society i Leysin American School. Wyrażam
również zgodę na cytowanie wypowiedzi mojego dziecka/podopiecznego w tych samych
celach i publikowanie następujących informacji o moim dziecku/podopiecznym: imię, pierwsza
litera nazwiska, miasto pochodzenia, edycja konkursu, w której dziecko/podopieczny brał/o
udział.
Podpis rodzica/opiekuna

Data

______________________

______________________

Jeżeli potrzebuje Pan/i dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z organizatorami konkursu
(kontakt@cambridgeclass.pl).

