Rzeszów, dnia ....-....-2014

Numer rekrutacyjny: PD .....
Dane uczestnika
Nazwisko:
Imię:

..............................

.........................

Nazwa szkoły:
Adres szkoły:

.........................

Pesel:
Płeć:

....................

......................................................................
......................................................................
Dane rodzica/opiekuna

Nazwisko:
Imię:

..............................

.........................

Telefon:
E-mail:

....................
..............................

Adres korespondencyjny
Ulica, nr domu/nr lokalu:
Miejscowość:

..................................., ...............

...................................

Kod pocztowy, poczta:

............, ...................................

W celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji na zajęcia na Politechnice Dziecięcej, zwanej dalej PD, wymagana jest
akceptacja poniższych oświadczeń, wyrażona poprzez zaznaczenie znakiem X właściwych kwadratów. Brak akceptacji
choćby jedego z poniższych postanowień równoznaczny jest z brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji oraz
uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez Politechnikę Dziecięcą.
Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z Regulaminem PD i akceptuję jego postanowienia.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie wszelkich informacji dotyczących PD w trybie art. 10 pkt. 2 ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych - tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) zawartych w formularzu uczestnika PD,
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz organizacji PD.
Zgadzam się na publikowanie zdjęć, audycji, wywiadów z udziałem dziecka na stronach internetowych PD, w mediach
oraz materiałach promocyjnych i informacyjnych PD.
Podpis ............................................
Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:
1. Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu uczestnika PD, jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego
Łukasiewicza, z siedzibą przy al. Powstanców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów.
2. Dane osobowe zawarte w formularzu uczestnika PD są gromadzone i przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu
rekrutacji na PD, zaś w przypadku przyjęcia dziecka, także do celów organizacyjno-informacyjnych, niezbędnych dla
prawidłowego funkcjonowania PD,
3. Dane osobowe zawarte w formularzu uczestnika PD nie będą udostępniane osobom trzecim.
4. Posiadam prawo dostępu do treści danych osobowych zawartych w formularzu uczestnika PD oraz do ich poprawiania.
5. Podanie danych jest dobrowolne, przy czym odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości
przeprowadzenia procesu rekrutacji na zajęcia na PD.
Podpis ............................................
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http://dolina-wiedzy.pl

