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KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA DO POWIATOWEGO KONKURSU 
MATEMATYCZNEGO 

„ROZMAITOŚCI MATEMATYCZNE” 
DLA UCZNIÓW KLAS VI-VIII 

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POWIATU WARSZAWSKIEGO 
W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

 
 
Imię i nazwisko dziecka ……………………………………………………………………………………………… 
 
Nazwa Szkoły ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Adres Szkoły ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Klasa ………….. 
 
Imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego ……………………………………………………………….. 
 
Adres e-mail do korespondencji ………………………………………………………………………………….. 
 
Oświadczam, że : 

1) Znam i akceptuję regulamin Powiatowego Konkursu Matematycznego „Rozmaitości Matematyczne” dla 
uczniów klas VI-VIII Szkół podstawowych powiatu warszawskiego w roku szkolnym 2021/2022; 

2) Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego w Powiatowym Konkursie Matematycznym 
„Rozmaitości Matematyczne” organizowanym przez Szkołę Międzynarodową przy ul. Jagielskiej 2 w 
Warszawie; 

3) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zwykłych mojego dziecka/podopiecznego do celów 
związanych z jego udziałem w Konkursie, w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, klasa, adres szkoły, treść 
odpowiedzi na pytania konkursowe oraz liczba zdobytych za nie punktów, data i miejsce urodzenia z uwagi 
fakt otrzymania tytułu laureata/finalisty (jeśli dotyczy); 

4) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z udziałem mojego 
dziecka/podopiecznego w konkursie, w zakresie: imię nazwisko, dane kontaktowe; 

5) Wyrażam zgodę na publikowanie na stronie internetowej www.szkolamiedzynarodowa.pl informacji o 
wynikach osiągniętych przez moje/mojego dziecko/podopiecznego w Konkursie Matematycznym 
„Rozmaitości Matematyczne” w zakresie: imię i nazwisko, adres szkoły, liczba uzyskanych punktów; 

 
a) Administratorem danych jest Szkoła Międzynarodowa przy ul. Jagielskiej 2 w Warszawie; 
b) Okres przechowywania danych osobowych – do końca roku szkolnego, w którym przeprowadzana jest 

dana edycja konkursu; 
c) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych – swoich oraz swojego 

dziecka/podopiecznego, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania; prawo do cofnięcia zgody 
na przetwarzanie danych osobowych 

d) Podanie danych osobowych dziecka jest niezbędne do udziału dziecka w konkursie „Rozmaitości 
Matematyczne”; 

 
 
 
Kartę Zgłoszenia Ucznia należy odesłać na adres e-mail: renata.dzierzanowska@internationalschool.pl  do dnia 31 
stycznia 2023 r. Zgłoszenia wysłane po terminie nie będą brane pod uwagę. 
 

Po dokonaniu rejestracji, szczegółowy plan przebiegu Konkursu zostanie wysłany na wskazany w 
formularzu adres e-mail. 
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