Załącznik nr 2 do Regulaminu
Formularz zgłoszeniowy – wzór

…………………………….., dnia …………………….
(miejscowość)
(data)
Oznaczenie Gimnazjum:
…………………………………………………..
……………………………………………………
reprezentowane przez
Dyrektora Pana / Panią …………………………………………………………....................................................
(proszę podać imię i nazwisko)
Zgłoszenie Gimnazjum do udziału w Konkursie „zaBBaluj z Dawidem”

1. Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem Konkursu „zaBBaluj z
Dawidem” organizowanym przez Kamikaze Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, działającej w
imieniu własnym, na zlecenie L’Oréal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
opublikowanym na stronie www.pielegnacja-twarzy.garnierczystaskora.pl/zaBBaluj-zDawidem-Kwiatkowskim i akceptuję jego postanowienia oraz zgłaszam udział gimnazjum
………………………………………………..………………………………….. w tym Konkursie.
…….………………………………………
(podpis Dyrektora gimnazjum)
2. Administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w celu związanym ze
zgłoszeniem Gimnazjum, którego jestem dyrektorem, do udziału w Konkursie, jest L’Oréal
Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (03-230), przy ul. Daniszewskiej 4. Dane osobowe
nie będą udostępniane innym podmiotom, poza upoważnionymi na podstawie przepisów
prawa. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz ich poprawiania. Podanie
danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji ww. celów.

3. Oświadczam, że w przypadku gdy reprezentowane przeze mnie gimnazjum zostanie
Zwycięzcą w Konkursie, wyrażam zgodę na organizację balu stanowiącego Nagrodę w
Konkursie dla uczniów tego gimnazjum 24.06.2015 r., na terenie szkoły lub w innym,
pobliskim, uzgodnionym z Organizatorem Konkursu miejscu. Zobowiązuję się do
zapewnienia uczestnikom balu stosownej kadry do opieki nad uczestnikami.

…….……………………………………….

(podpis Dyrektora gimnazjum)
4. Zobowiązuje się do zapewnienia, że w balu stanowiącym Nagrodę w Konkursie wezmą
udział tylko uczniowie reprezentowanego przeze mnie gimnazjum, których opiekunowie
prawni wyrazili zgodę na udział w balu oraz zgodę na publikację wizerunku uczestników w
sieci Internet, w tym na portalu Facebook. W przypadku wygranej w Konkursie zobowiązuję
się do zebrania pisemnych oświadczeń od opiekunów prawnych wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu i przekazania ich do Organizatora Konkursu wraz z
listą uczniów spełniających ww kryteria najpóźniej do dnia 19 czerwca 2015 r.
…….…………………………………………
(podpis Dyrektora gimnazjum)

5. Upoważniam Panią / Pana
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(proszę o podanie imienia, nazwiska osoby pełnoletniej oraz pełnionej funkcji pracownika
gimnazjum)
do kontaktu z Organizatorem Konkursu i wskazuję następujący numer telefonu i następujący
adres e-mail do kontaktu w związku z przebiegiem Konkursu:
e-mail: …………………………………………………………………….…
numer telefonu: ………………………………………………………..
Oświadczam, że wskazana przez mnie osoba wyraziła zgodę na publikowanie jej danych osobowych
w zakresie imienia i nazwiska na stronie internetowej www.pielegnacjatwarzy.garnierczystaskora.pl/zaBBaluj-z-Dawidem-Kwiatkowskim w związku pełnieniem funkcji
opiekuna konkursu z ramienia szkoły.

…….……………………………………….
(podpis Dyrektora gimnazjum)

