Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu

Zgłoszenie do Konkursu „Lekcja z SITA” – 7. edycja
Dane szkoły
Nazwa szkoły................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Adres szkoły (kod pocztowy, miejscowość, ulica)........................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Kontakt do szkoły:
>> telefon.....................................................................................................................................
>> e-mail......................................................................................................................................

Dane nauczyciela reprezentującego szkołę
Imię i nazwisko.............................................................................................................................
Telefon.........................................................................................................................................
E-mail...........................................................................................................................................

Pytanie konkursowe
>> Dlaczego to właśnie moja szkoła powinna zostać wyposażona w urządzenia SITA?
Odpowiedź prosimy dołączyć do formularza. Odpowiada nauczyciel reprezentujący szkołę
(maksymalna objętość tekstu: 1,8 tys. znaków ze spacjami).

Oświadczenie
Potwierdzam prawdziwość danych oraz przyjmuję do wiadomości i akceptuję warunki
Konkursu zawarte w Regulaminie Konkursu
.....................................................................................................................................................
Czytelny podpis nauczyciela reprezentującego szkołę

.....................................................................................................................................................
Czytelny podpis i pieczęć dyrektora szkoły zgłaszanej do Konkursu

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam niniejszym zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu (Wydawnictwo Głos
Nauczycielski) w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu „Lekcja z SITA” oraz wydania nagród, jak również w celu
wskazania i podania do wiadomości publicznej w szczególności w Głosie Nauczycielskim i na stronach internetowych
www.glos.pl oraz www.sita.pl danych zwycięzców I i II etapu Konkursu: imion i nazwisk nauczycieli reprezentujących szkoły
uczestniczące w Konkursie oraz nazw i adresów reprezentowanych przez nich placówek oświatowych, zgodnie z przepisami
Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

...................................................
Miejscowość i data

......................................................................................
Czytelny podpis nauczyciela reprezentującego szkołę

...................................................
Miejscowość i data

........................................................................................................
Czytelny podpis i pieczęć dyrektora szkoły zgłaszanej do Konkursu

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. nr 101,
poz. 926 z pózn. zm.) informujemy, iż: 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wydawnictwo Głos
Nauczycielski z siedzibą w Warszawie (00-389), ul. J. Smulikowskiego 6/8; 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą
w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu „Lekcja z SITA” oraz wydania nagród, jak również w celu wskazania
i podania do wiadomości publicznej, w szczególności w prasie i na stronach internetowych www.glos.pl oraz www.sita.pl,
danych zwycięzców I i II etapu Konkursu: imion i nazwisk nauczycieli reprezentujących szkoły uczestniczące w Konkursie
oraz nazw i adresów reprezentowanych przez nich placówek oświatowych; 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane
przez Administratora i osoby przez niego upoważnione, tj. w szczególności członków Jury Konkursu w celu, o którym mowa
powyżej, i nie będą przekazywane innym osobom; 4. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania; 5. podanie Administratorowi danych osobowych jest dobrowolne.
Zgłoszenie do Konkursu jest załącznikiem. nr 1, a zgoda na przetwarzanie danych osobowych – załącznikiem nr 2
do Regulaminu Konkursu. Regulamin jest dostępny na stronie www.glos.pl

