
MŁODY CHEMIK EKSPERYMENTUJE

Załącznik nr 2: ZGODA UCZESTNIKA XIII REGIONALNEGO KONKURSU CHEMICZNEGO 
MŁODY CHEMIK EKSPERYMENTUJE NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z przebiegiem XIII
Regionalnego  Konkursu  Chemicznego  Młody  Chemik  Eksperymentuje  oraz  oświadczam,  że
zapoznałam/zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych.

Przyjmuję do wiadomości, iż Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie EKOS.

Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów w jakim
zostały zebrane.

……………………………………… …………………………………………….
     miejscowość, data        podpis

Załącznik nr 3: OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA XIII REGIONALNEGO KONKURSU
CHEMICZNEGO MŁODY CHEMIK EKSPERYMENTUJE O ZAPOZNANIU SIĘ 

Z REGULAMINEM KONKURSU

Oświadczam, iż zapoznałam/łem się i akceptuję wszystkie warunki wymienione w regulaminie XIII
Regionalnego Konkursu Chemicznego Młody Chemik Eksperymentuje.

……………………………………… …………………………………………….
     miejscowość, data        podpis

Załącznik nr 4: ZGODA UCZESTNIKA XIII REGIONALNEGO KONKURSU CHEMICZNEGO 
MŁODY CHEMIK EKSPERYMENTUJE NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

1. Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku,
utrwalonego  jakąkolwiek  techniką  na  wszelkich  nośnikach  (w  tym  w  postaci  fotografii  i
dokumentacji  filmowej)  przez  Stowarzyszenie  EKOS  z  siedzibą  w  Sułowie  na  potrzeby  XIII
Regionalnego Konkursu Chemicznego Młody Chemik Eksperymentuje.

2. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.
3. Dla  potrzeb  projektu mój  wizerunek może być użyty do różnego rodzaju  form elektronicznego

przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być
uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być
cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby XIII
Regionalnego  Konkursu  Chemicznego  Młody  Chemik  Eksperymentuje  oraz  w  celach
informacyjnych.

4. Niniejsza  zgoda  obejmuje  wszelkie  formy  publikacji,  w  szczególności  rozpowszechnianie  w
Internecie (w tym na stronach Stowarzyszenia EKOS i PWr oraz na portalach społecznościowych
Facebook,  Twitter,  YouTube,  itp.)  oraz  zamieszczenie  w  materiałach  promocyjnych  i
informacyjnych. Mój wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub
naruszać w inny sposób moich dóbr osobistych.

    ……………………………………… …………………………………………….
         miejscowość, data      podpis


