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Karta zgłoszenia do konkursu
na najlepszy przepis kulinarny na bazie warzyw

www.zsz4.chelm.pl

SZKOŁA
Telefon
Czytel na pieczątka szkoły lub DOKŁADNIE!! Na zwa i adres szkoły - pami ętajcie o kodzie pocztowym i numerze telefonu!

NAUCZYCIEL/ OPIEKUN

Imię i naz wisk o

Podpis *

* zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażam zg odę na umieszc zenie i pr zetwar zan ie moich da ny ch osobowy ch obejmujący ch: imię, nazwisko, adre s
szkoły oraz prze dmiot, którego nauczam w zbior ze da ny ch. Jednocześnie oświadczam, że zostałem (łam) poinf ormowany (a) o dobro wol ności podani a dany ch,
prawi e do wgl ądu d o dany ch i żą dania ich popr awi enia l ub usunięcia ze zbioru, a także o ty m, że dane te będą wy korzy stane do celów pr omocy jno- edukacy jnych
oraz, że nie będ ą udostępnianie jakiemukol wiek odbiorcy lub innemu administratorowi.
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Lp.

Imię

Nazwisko

Nazwa potrawy

1.

2.

3.

4.

5.
** zgoda na przetwarzanie danych osobowych . Wy rażam zgodę na udzi ał mojego dzi ecka (którego dane znajd ują się powy żej mojego podpisu) w konkursie „Ży cie
we Wszechświ ecie” ora z na umieszc zenie i pr zetwarza nie jego d any ch osobowy ch obejmujący ch: imię, nazwisko, datę urodzenia i a d res w zbior ze dany ch.
Jednocześnie oś wiadc zam, że zostałem (łam) poi nf ormowany (a) o dobro wolności po dania d any ch, prawie do wglą du do d any ch i żądania ich popra wie nia lu b
usunięcia ze zbioru, a także o ty m, że dane te będą wy korzy stane do celów promocy jno- edukacy jny ch oraz, że nie będą ud ostępnianie jakiemukol wiek odbi orcy lub
innemu administratorowi.

