Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu „Mój wymarzony zawód” – formularz
rejestracyjny szkoły

Formularz zgłoszenia szkoły
Formularz przeznaczony jest do rejestracji udziału szkoły w konkursie "Mój wymarzony
zawód” Powinien być wypełniany przez osobę upoważnioną do tego przez dyrektora szkoły.
Prosimy o uważne i dokładne wypełnianie formularza, organizatorzy konkursu nie biorą
odpowiedzialności za niewłaściwie wpisane dane, uniemożliwiające przypisanie sprawozdań
z zajęć do zgłoszenia szkoły.

Formularz zgłoszenia szkoły
dane kontaktowe osoby zgłaszającej szkołę do konkursu

Zgodnie z regulaminem konkursu, udział szkoły w konkursie zgłasza nauczyciel wybrany lub
wyznaczony przez dyrektora szkoły. Podane informacje będą wykorzystane wyłącznie w
celach związanych z konkursem i ogłoszeniem jego wyników.
imię osoby zgłaszającej szkołę: *
nazwisko zgłaszającego: *
adres e-mail: *

najlepiej bezpośredni e-mail do osoby zgłaszającej szkołę do konkursu
numer telefonu: *

numer telefonu szkoły lub bezpośredni kontakt telefoniczny do osoby zgłaszającej szkołę
(numer telefonu będzie wykorzystywany jedynie w sprawach związanych z konkursem)
Zgoda na przesyłanie informacji o ofertach szkoleniowych Radomskiego Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli
zgoda na przesyłanie informacji: *
wyrażam zgodę
nie wyrażam zgody

Wyrażenie zgody lub jej brak w żaden sposób nie wpływa na udział szkoły w konkursie i
jego wyniki.
dane szkoły zgłaszanej do konkursu
typ szkoły: *
szkoła podstawowa
nazwa szkoły: *

pełna nazwa szkoły
województwo: *
miejscowość: *
kod pocztowy: *
adres szkoły: ulica: *
adres szkoły: numer budynku: *
imię i nazwisko dyrektora szkoły: *

Oświadczam, że działam za zgodą dyrekcji szkoły i posiadam zgodę uczniów na
wykorzystanie ich imion, nazwisk i wizerunków dla celów udziału szkoły w konkursie ".
oświadczenie o zgodzie na reprezentowanie szkoły: *
tak
nie

Potwierdzenie tego oświadczenia jest niezbędne do zgłoszenia udziału szkoły w konkursie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu
zgłoszeniowym w celu przeprowadzenia konkursu Innowacyjny Radomski Biznes (zgodnie z
ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002 r. Nr 101
poz. 926 j.t. ze zm.).
Dane osobowe udostępnione w związku z udziałem w Konkursie będą przetwarzane przy
zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr
101, poz. 926 ze zm.). Za ich przetwarzanie odpowiada Radomski Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli z siedzibą w Radomiu, ul. Słowackiego 17. Podanie danych osobowych ma
charakter dobrowolny. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo do wglądu do
swoich danych oraz możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.
zgoda na przetwarzanie danych osobowych: *

tak
nie

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zgłoszenia udziału
szkoły w konkursie. Brak zgody oznacza, że zgłoszenie zostanie niezwłocznie usunięte.

