Karta zapisu na Warsztaty Olimpijskie organizowanych na Wydziale Chemii UJ przez Fundację Pro Chemia.
Imię i nazwisko: ...............................................................................
e-mail: ...............................................................................................
Deklaruję zamiar uczestnictwa w zajęciach Warsztaty Olimpijskie, stanowiących przygotowanie do udziału w Olimpiadzie
Chemicznej, zgodnie z ich programem zamieszczonym na stronie internetowej www.prochemia.org/olimp
Oświadczam, że ukończyłem 18 lat
TAK
NIE
W przypadku osób niepełnoletnich konieczna jest zgoda rodzica lub opiekuna (do wypełnienie poniżej).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych powyżej. przez Fundację Pro Chemia.
.................................................................................
(data , podpis)
Zgoda rodzica lub opiekuna
Ja, ................................................., ................................. ............................................................
(imię i nazwisko)
(matka, ojciec, opiekun)
(imię i nazwisko)
oświadczam, że zgadzam się na uczestnictwo mojego dziecka w Warsztatach olimpijskich organizowanych przez Fundację Pro
Chemia, odbywającego się na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. Gronostajowej 2.
.................................................................................
(data, podpis)
Informacja o przetwarzaniu 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 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych, dalej „Rozporządzenie Ogólne”) Fundacja Pro Chemia informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Pro Chemia, ul. Gronostajowa 2/D0-08, 30-387 Kraków,
reprezentowana przez Prezesa Zarządu.
2. Kontakt z Fundacją możliwy jest przez e-mail: prochemia@prochemia.org.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu uczestnictwa w Warsztatach olimpijskich na podstawie zgody
na przetwarzanie danych wyrażonej w formie pisemnej.
4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem udziału w Warsztatach olimpijskich.
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie skreślenie z listy uczestników warsztatów.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 12 miesięcy.
6. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na
warunkach określonych w Rozporządzeniu Ogólnym.
7. Posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych
osobowych można przesłać e-mailem na adres: maturauj@chemia.uj.edu.pl, pocztą tradycyjną na adres: Fundacja Pro
Chemia, ul. Gronostajowa 2/D0-08, 30-387 Kraków, lub wycofać osobiście stawiając się w siedzibie Fundacji. Konsekwencją
wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie usunięcie z listy uczestników Warsztatów olimpijskich.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie
Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Ogólnego.

