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„Wielcy polscy matematycy znani i nieznani”Ogólnopolski Konkurs Grantowy Fundacji mBanku z okazji obchodów Roku Matematyki
WNIOSEK
 
Uwaga: Prosimy o zapoznanie się z Regulamin Konkursu, dostępnym na stronie www.mFundacja.pl w zakładce „Wielcy polscy matematycy” (www.mbank.pl/mfundacja/wielcy-polscy-matematycy/).
Prace konkursowe, wraz załącznikami są przyjmowane od 25 lutego do 10 maja 2019 roku. 
I. Informacja o uczestniku konkursu
1. Pełna nazwa uczestnika:
2. Dane uczestnika
Forma prawna:
Adres:
Województwo:
Telefon:
Email:
Strona www lub profil  na portalu społecznościowym:
NIP:
REGON:
Wypełnia organizacja pozarządowa:
KRS:
Rok założenia: 
3. Informacja o osobach upoważnionych do podpisywania umów w imieniu uczestnika 
Imię i nazwisko
Funkcja
Nr tel.
Adres e-mail
4. Osoba do kontaktu (jeśli ta sama co w pkt. 3, prosimy pominąć ten punkt)
Imię i nazwisko
Funkcja
Nr tel.
Adres e-mail
5. Nazwa banku i numer konta, na jaki ma być przekazana nagroda (darowizna):
Nazwa banku
Nr rachunku bankowego
6. Liczba uczniów/ podopiecznych w szkole/organizacji:
II. Informacje o zgłoszonej pracy
1. Temat pracy 
Prosimy wybrać temat, którego praca dotyczy z rozwijanej listy.
2. Forma pracy oraz krótki opis
Forma pracy (na przykład film, gra, blog itp.):
Opis: (do 800 znaków ze spacjami)
3. Autorzy pracy 
A. Opiekunowie:
Prosimy podać imiona, nazwiska i stanowiska wszystkich nauczycieli/opiekunów wspierających młodzież w przygotowaniu pracy konkursowej oraz krótko opisać zakres współpracy
Imię i nazwisko
Stanowisko
Zakres współpracy
B. Liczba współautorów pracy  i ich krótka charakterystyka
Współautorzy to uczniowie/podopieczni, którzy brali czynny udział w przygotowaniu pracy.
Liczba współautorów:
Opis: (do 500 znaków ze spacjami)
4. Zasięg pracy i promocja
A. Kto będzie odbiorcą pracy?
Prosimy podać szacowaną liczbę odbiorców i ich krótko opisać.
Liczba odbiorców:
Opis: (do 500 znaków ze spacjami)
B. W jaki sposób będą Państwo promować pracę w środowisku lokalnym?
Opis: (do 800 znaków ze spacjami)
Zapoznałam/-łem się z Regulaminem Konkursu, dostępnym pod adresem www.mbank.pl/mfundacja/wielcy-polscy-matematycy/. Jestem świadoma/-y, że jako Uczestnik Konkursu mam obowiązek zebrać zgody Współuczestników Konkursu na przetwarzanie ich danych osobowych (imienia i nazwiska)  oraz rozpowszechnianie ich wizerunku przez Fundację mBanku oraz wskazanych przez nią podmiotów: Gazetę Wyborczą, będącą częścią Agora S.A. i mBank S.A., będącego fundatorem mFundacji, w celu realizacji Konkursu. 
TAK
Klauzula informacyjna dotycząca zbierania danych od osoby, której dane dotyczą 
Administratorami Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja mBanku z siedzibą przy ul. Senatorskiej 18, 00-950 w Warszawie („Administrator”). Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez Administra jest konieczność realizacji konkursu „Wielcy polscy matematycy: znani i nieznani”( dalej „Konkurs”), którego uczestnikiem jest podmiot prawny reprezentowany przez Pana/Panią. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji Konkursu  realizowanego w ramach statutowej działalności Fundacji mBanku. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji Konkursu.
Ma Pan/Pani prawo żądania od Administratorów dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych. Ponadto ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w Konkursie  realizowanym w ramach programów pomocowych organizowanych przez Fundację mBanku. Odmowa podania przez Pana/ Panią niektórych lub wszystkich danych osobowych może uniemożliwić uczestnictwo w Konkursie i przekazanie nagrody.  

Fundacja mBanku S.A., 00-950 Warszawa, ul. Senatorska 18; email: fundacja@mbank.pl. Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego.
KRS: 0000087634; REGON: 010691166; NIP: 525-15-76-935; konto: mBank S.A., OK/Warszawa 84 11401010 0000 293807 00 1001
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