
W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt
z Centrum Koordynacji Nie marnujmy chwil :
niemarnujmychwil@lafabbricaedu.eu

* KLASA I PROFIL

* LICZBA ZAŁĄCZONYCH PRAC    * ILOŚĆ UCZNIÓW

* Pola obowiązkowe

Data      Czytelny podpis 

REGULACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w razie konieczności i w celach związanych z  dystrybucją wyżej wymienionych usług oraz do kierowania związanymi z nią procesami legislacyjnymi. Dane 
będą przetwarzane w formie papierowej i/lub za pomocą środków elektronicznych i informatycznych w poszanowaniu zasad bezpieczeństwa wymaganych przez Regulamin UE 2016/679. Dane będą przetwarzane 
wyłącznie przez okres niezbędny do zarządzania wyżej wskazanymi procesami. Przetwarzanie jest konieczne do udziału w konkursie. Dostęp do powyższych danych, jako podmiot odpowiedzialny lub podmiot 
uprawniony, mogą mieć współpracownicy i/lub personel zatrudniony wyłącznie w celu zarządzania wcześniej wskazanymi celami. Dane nie będą przedmiotem dalszego rozpowszechniania. Podmiotem 
odpowiedzialnym za przetwarzanie informacji jest La Fabbrica S.p.A., ul. Bernardino Lanino 5, Mediolan, dostępny pod adresem e-mail privacy@lafabbrica.net. W siedzibie podmiotu odpowiedzialnego za 
przetwarzanie informacji zatrudniona jest osoba odpowiedzialna za ochronę danych („DPO”, „RDP”), będąca do dyspozycji w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych, dostępna  pod 
adresem rdp@lafabbrica.net. Każdy ma prawo poprosić podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie informacji o dostęp do własnych danych osobowych i ich korektę lub usunięcie, bądź ograniczenie ich przetwarzania 
albo sprzeciwienie się ich przetwarzaniu. Jeśli wyraziłeś zgodę na jeden lub większą ilość  konkretnych celów, masz prawo do  anulowania takiego pozwolenia w każdym momencie. Każdy ma prawo do otrzymania 
kopii własnych danych osobowych w formacie usystematyzowanym, powszechnego użytku i czytelnym przez urządzenie automatyczne. W przypadku zauważenia nieprawidłowości w wykorzystaniu danych 
osobowych, można złożyć  skargę do  Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Po zapoznaniu się z informacją o ochronie danych osobowych (wersja rozszerzona dostępna na stronie www.scuola.net), upoważniam La Fabbrica do przetwarzania/
rozpowszechniania prac zgłoszonych do konkursu poprzez publikacje, jako materiał informacyjny lub za pomocą innych środków w celach dydaktycznych, 
społecznych lub komercyjnych.

Formularz uczestnictwa
w konkursie edukacyjnym

DANE DOTYCZĄCE NAUCZYCIELA

* IMIĘ I NAZWISKO      

* NAUCZANY PRZEDMIOT 

   RODZAJ SZKOŁY, W KTÓREJ UCZY    PODSTAWOWA

* TEL.            /              *  ADRES E-MAIL

DANE DOTYCZĄCE SZKOŁY, W KTÓREJ UCZY         

* RODZAJ SZKOŁY               PAŃSTWOWA  PRYWATNA  SPOŁECZNA    

* RODZAJ I NAZWA SZKOŁY

* ULICA              * NR     * KOD POCZTOWY

* GMINA          * WOJEWÓDZTWO 

* TEL.            /            FAX            /

* ADRES E-MAIL

Formularz wraz z pracami powinien zostać wysłany w zamkniętej kopercie do 19 czerwca 2020 na adres:
Centrum Koordynacji Nie marnujmy chwil, Konkurs Talent Kitchen

lub na adres e-mail: niemarnujmychwil@lafabbricaedu.eu




