Zaproszenie dla Rodziców
do udziału w programie MĄDRZY CYFROWI
realizowanym przez Fundację „ABCXXI-Cała Polska czyta dzieciom”
przy wsparciu Google.org

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że Szkoła Podstawowa nr ………….. w………………………….
bierze udział w programie pn. Mądrzy Cyfrowi, który realizowany będzie we wszystkich
województwach w kraju. Celem projektu jest edukacja moralna młodzieży z wykorzystaniem
narzędzi cyfrowych. Program polegać będzie na przeprowadzeniu zajęć z uczniami klas 6-7,
w ramach których zapoznają się oni z wartościami moralnymi takimi jak odpowiedzialność,
uczciwość, szacunek, odwaga, mądrość, oraz skutkami ich stosowania lub łamania. Poznają
też narzędzia cyfrowe, które pomogą im w przeprowadzeniu pozytywnych zmian w swoim
otoczeniu.
Udział w projekcie to dla młodzieży zachęta do postępowania zgodnie z wartościami
moralnymi zarówno w świecie offline, jak i online. To również szansa na naukę mądrego
wykorzystania nowych technologii i urządzeń - tabletu, smartfona czy komputera - do
rozwiązywania ważnych problemów społecznych. W trakcie realizacji programu Mądrzy
Cyfrowi będą Państwo otrzymywać bieżące informacje na jego temat od prowadzących
zajęcia nauczycieli.
Prosimy o wyrażenie zgody na udział dziecka:
- w 5-dniowych zajęciach realizowanych przez prowadzących nauczycieli/bibliotekarzy
podczas wakacji 2018 r. (termin do ustalenia przez placówkę wspólnie z Rodzicami),
- w pracy nad wspólnym uczniowskim projektem społecznym i przygotowaniem prezentacji
multimedialnej nt. wybranego projektu,
- w trzech spotkaniach na jesieni z prowadzącym nauczycielem/bibliotekarzem,
poświęconych realizacji wybranego projektu,
- w konkursie z nagrodami na najlepszą prezentację multimedialną.
Prosimy też o wyrażenie zgody na ewentualne wykorzystanie wizerunku dziecka na
zdjęciach i nagraniach audio-video, które będą wykorzystywane na potrzeby promocji
projektu.
Poniżej znajdą Państwo formularz Zgody, którego wypełnienie, ze względów formalnych
i organizacyjnych, jest warunkiem uczestnictwa dziecka w programie.

Z pozdrowieniami i nadzieją na owocną współpracę,

Zespół Fundacji ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom

Warszawa, 20 czerwca 2018

Zgoda na udział dziecka w programie Mądrzy Cyfrowi i na wykorzystanie jego wizerunku
Ja, niżej podpisany/a, ……………………………………………………………………......(

imię i nazwisko),
 PESEL: ………………………………………………., tel. ……………………………………………………
wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko dziecka, rok urodzenia, miejscowość
zamieszkania, nazwa szkoły, klasa).
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
w programie Mądrzy Cyfrowi, tj. w 5-dniowych zajęciach pod opieką nauczyciela, które odbędą się
w terminie ……………………………………………… oraz w pracy z grupą uczniów nad projektem
społecznym, w tym w spotkaniach grupy projektowej z nauczycielem, oraz nad finałową prezentacją,
jak również w konkursie odbywającym się w ramach ww. programu.
Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Fundacja ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom z siedzibą w Warszawie, 02-786 przy ul. Rosoła 44a, wpisana do
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem KRS 00000 97051. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych
osobowych
przez
Fundację
znajdują
się
pod
adresem
internetowym:
http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/polityka-prywatnosci- Za pośrednictwem tej strony internetowej
mam dostęp do informacji o przysługujących mi prawach: dostępu do danych osobowych;
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych; wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W sprawach objętych niniejszym oświadczeniem z Fundacją można skontaktować się
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres fundacja@cpcd.pl lub telefonu 22 648 38 91/92.
Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania projektu Mądrzy Cyfrowi.
Dane mogą być przekazywane wyłącznie partnerom projektu Mądrzy Cyfrowi, tj. Google.org, Google
Polska, Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz
podwykonawcy: Ośrodkowi Ewaluacji.
Wyrażam nieodpłatną zgodę na:
1) przetwarzanie powyższych danych osobowych moich oraz danych mojego dziecka (imię i nazwisko
dziecka, rok urodzenia, miejscowość zamieszkania, nazwa szkoły, klasa) dla potrzeb udziału
w programie Mądrzy Cyfrowi, realizacji zadań przewidzianych w ramach tego programu oraz
przedstawienia jego wyników w Internecie, jak również dla potrzeb przeprowadzenia
i rozstrzygnięcia konkursu organizowanego w ramach projektu,
2) wykorzystanie wizerunku mojego dziecka na potrzeby projektu Mądrzy Cyfrowi, w tym na
udostępnienie zdjęć i nagrań audio-video zawierających jego wizerunek na stronie internetowej
projektu Mądrzy Cyfrowi (www.madrzycyfrowi.pl), na stronach internetowych organizatora
i pozyskanych do współpracy partnerów projektu oraz w mediach pozyskanych do współpracy przy
promocji projektu,
3) wielokrotne publikowanie współtworzonej przez moje dziecko pracy konkursowej oraz jej
fragmentów w postaci prezentacji multimedialnej w materiałach związanych z projektem Mądrzy
Cyfrowi,
konkursem,
w
prezentacjach
pokonkursowych,
na
stronie
internetowej
www.madrzycyfrowi.pl oraz na stronach internetowych partnerów i patronów medialnych projektu,
zapisywanie w systemach informatycznych oraz w innych formach utrwaleń w postaci
elektronicznej.
Data

Czytelny podpis rodzica/opiekuna dziecka

…………….

………………………………………………..

