
CAMBRIDGE CHALLENGE

OLIMPIADA JĘZYKA ANGIELSKIEGO I WIEDZY O WIELKIEJ BRYTANII

EDYCJA 2023

Dziękujemy za zainteresowanie organizowaną przez nas olimpiadą. Szczegółowe informacje, w tym
terminy kolejnych etapów oraz informacje o nagrodach, znaleźć można na stronie
www.liceum.regent.edu.pl/olimpiada.

Prosimy o wypełnienie formularza i przekazanie go nauczycielowi zgłaszającemu szkołę do
konkursu.

FORMULARZ UDZIAŁU*

Ja, niżej podpisany/a ……………………………………………….. (imię i nazwisko) wyrażam zgodę na

udział mojej córki/syna…………………………………….…………. (imię i nazwisko), ucznia/uczennicy

klasy ……….  Szkoły Podstawowej …………………………………………………….….. (nazwa szkoły)

w …………………..………………………….. (miejscowość) w olimpiadzie Cambridge Challange 2023

organizowanej przez Regent College International Schools (RCIS) w Elblągu.

Adres mailowy rodzica/rodziców: …………………………………………………………………

Adres mailowy dziecka: ……………………………………………………………………………

Składając podpis poniżej, wyrażam zgodę na:
- przetwarzanie danych mojego dziecka w celach administracyjnych**,
- wykonywanie zdjęć i nagrań wideo w trakcie kolejnych etapów konkursu i wykorzystanie ich

w celach informacyjnych i promocyjnych przez RCIS,
- podanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska dziecka oraz klasy i szkoły, do której

uczęszcza na listach osób zakwalifikowanych do kolejnych etapów konkursu oraz na liście
zwycięzców,

- wysyłanie informacji dotyczących oferty RCIS na wskazane w formularzu zgłoszenia adresy
email.

Data: …………………………..                                               Miejscowość: …………………….

Podpis rodzica: ………………………………………………
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* Warunkiem udziału ucznia w olimpiadzie jest uzupełnienie wszystkich pól w formularzu.

** 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 oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informujemy, że Administratorem Pani/Pana
danych osobowych jest Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące REGENT z Oddziałami Dwujęzycznymi z siedzibą w Elblągu, tel:
55-234-07-23 mail: liceum@regent.edu.pl. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Anglojęzycznej Szkole Językowej w Elblągu
możliwy jest pod adresem email (adres email): rodo@regent.edu.pl Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6
ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z
2018 r., poz. 108) w celu realizacji umowy/umowy zlecenia. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty
uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez
okres (czas realizacji + 5 lat jako okres gwarancyjny i kontrolny). Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do
danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.
Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.
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