ZGODA RODZICA NA UCZESTNICTWO DZIECKA W KONKURSIE DOTYCZĄCYM
UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM FUNDACJI IM. LESZKA PODKAŃSKIEGO
1. Niniejszym wyrażam zgodę na uczestnictwo dziecka, którego jestem rodzicem/opiekunem prawnym:
……………………………………………………………………………………………………………. (imię i nazwisko dziecka)

2.

3.
4.

5.
6.

w konkursie (także w rozmowie kwalifikacyjnej) dotyczącym ubiegania się o stypendium Fundacji im.
Leszka Podkańskiego.
Przyjmuję do wiadomości, że stypendium Fundacji im. Leszka Podkańskiego obejmuje:
a) czesne za naukę w Międzynarodowym Liceum Ogólnokształcącym Paderewski w Lublinie
w latach 2021-2025,
b) koszt opłat za stancję/ bursę w okresie od września 2021 do czerwca 2025 r.
c) koszt wyżywienia w szkole od września 2021 do czerwca 2025 r. (bez miesięcy wakacyjnych),
d) koszt zakupu podręczników od września 2021 do czerwca 2025 r.,
e) koszt ubezpieczenia nnw od września 2021 do czerwca 2025 r.,
f) koszt wycieczek szkolnych od września 2021 do czerwca 2025 r.
Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody/* na udostępnienie komisji konkursowej dotychczasowych wyników
w nauce mojego dziecka,
Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody/* na przekazanie moich danych osobowych oraz danych osobowych
zgłaszanego do konkursu dziecka zawarte w zgłoszeniu, którego jestem rodzicem/opiekunem prawnym
do Fundacji im. Leszka Podkańskiego w Lublinie,
Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody/* na wykorzystanie pracy konkursowej dziecka dla celów promocji
działań statutowych Fundacji im. Leszka Podkańskiego.
Przyjmuję do wiadomości, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest CRH Akademos Sp. z o.o., ul. Symfoniczna 1, 20-853 Lublin;
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możecie się Państwo kontaktować
z
wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych, pod w/w adresem lub za pomocą poczty
e-mail: odo@zagiel.pl;
3. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu organizacji konkursu dotyczącego uzyskania stypendium
Fundacji im. Leszka Podkańskiego w Lublinie.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona przez Państwo zgoda.
5. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat.
6. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy/instytucje/podmioty uprawnione na mocy
przepisów prawa a także podmioty świadczące usługi na rzecz administratora danych (obsługa prawna, obsługa
IT, obsługa marketingowa, obsługa księgowa. W przypadku zakwalifikowania się do stypendium, odbiorcą
danych będzie również Fundacja im. Leszka Podkańskiego w Lublinie, ul. Roztocze 4.
7. Macie Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie oraz do przenoszenia danych;
8. Macie Państwo również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, kierując
korespondencję na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ich niepodanie uniemożliwi udział w konkursie.

……………………………………….

………………………………………………

data

czytelny podpis Rodzica

*/niepotrzebne skreślić (wymagane)
Informacje o Fundacji dostępne są na stronie www. fundacja.crh.pl
Informacje o Międzynarodowym Liceum Ogólnokształcącym Paderewski w Lublinie dostępne są na stronie
www.paderewski.lublin.pl
Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące Paderewski w Lublinie
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