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Klauzula zgody (osoba niepełnoletnia) 
dotycząca wykładu Po indeks z Pitagorasem organizowanego przez Wydział Matematyki i Informatyki 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
Ja niżej podpisany/a, jako przedstawiciel/ka ustawowy/a osoby niepełnoletniej 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

imię i nazwisko dziecka, klasa 

 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
szkoła (nazwa, miejscowość)  

wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w wykładzie Po indeks z Pitagorasem w dniu ………….………………………………… 
oraz na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych niepełnoletniego dziecka, zgodnie z Ustawą z dnia 
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) w celu i w związku z realizacją przez Organizatora - Wydział Matematyki  
i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wykładu Po indeks z Pitagorasem w w/w dniu. 
Potwierdzam, że zapoznałam/em się z Regulaminem wydarzenia dostępnym na stronie https://emi.wmi.amu.edu.pl, 
w sekcji Po indeks z Pitagorasem. 
 
 
 

……………………………………………………………………………………….………… 
      data i czytelny podpis opiekuna/ki prawnego/ej Uczestniczki/ka 
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