Formularz rejestracyjny Olimpiady Biologicznej
dla absolwentów gimnazjów
(formularz papierowy wypełnia Uczestnik; dane potwierdza i wprowadza do systemu Dyrektor Szkoły)

1. Imię (imiona) ........................................................................................................................................
2. Nazwisko ..............................................................................................................................................
3. Data urodzenia .....................................................................................................................................
4. Miejsce urodzenia ................................................................................................................................
5. Nr legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego ..................................................................................
6. PESEL ....................................................................................................................................................
7. Nr telefonu ...........................................................................................................................................
8. Adres e-mail .........................................................................................................................................
9. Klasa .....................................................................................................................................................
(liczba całkowita z zakresu 1–4)

10. Imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna pracy .....................................................................................
11. Nr telefonu do nauczyciela ..................................................................................................................
12. Tytuł zawodowy lub stopień naukowy nauczyciela .............................................................................
(lic., mgr, dr, dr hab., prof.)

13. Adres e-mail nauczyciela......................................................................................................................
14. Temat pracy badawczej .......................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
15. Wyniki egzaminu gimnazjalnego
(dane ze świadectwa)

Wynik procentowy

Skala centylowa

Część pierwsza z zakresu
języka polskiego
Część druga z zakresu
przedmiotów przyrodniczych
matematyki
16. Przedmioty realizowane w szkole w zakresie rozszerzonym
(wybór od 2 do 4 przedmiotów)

 język polski
 język obcy nowożytny
 matematyka
 historia

 wiedza o społeczeństwie
 geografia
 biologia
 chemia

 fizyka
 informatyka
 język łaciński i kult. antyczna
 filozofia

Opcjonalne zgłoszenie szczególnych wymagań
(podane dane umożliwią odpowiednie przygotowanie posiłków oraz sali egzaminacyjnych podczas zawodów II i III stopnia)

17. Szczególne wymagania dietetyczne
(proszę określić produkty, których bezwzględnie nie może spożywać Uczestnik)

.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
18. Informacje o niepełnosprawności
(proszę podać rodzaj i stopień niepełnosprawności Uczestnika)

.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
19. Informacje o alergiach
(proszę podać alergeny, na które jest uczulony Uczestnik)

.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Szanowni Państwo,
Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady
przetwarzania danych osobowych.
W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Państwa danych osobowych przedstawiamy następującą informację,
dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Komitecie Głównym Olimpiady Biologicznej przy PTP, ul. Miecznikowa 1,
02-096 Warszawa:
1. Komitet Główny Olimpiady Biologicznej przy PTP gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach
przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zdań statutowych.
2. Administratorem Danych Osobowych jest Komitet Główny Olimpiady Biologicznej przy PTP.
3. Komitet Główny Olimpiady Biologicznej przy PTP co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza
ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw.
4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas
oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
6. Komitet Główny Olimpiady Biologicznej przy PTP nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach
marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób.
7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Komitetu
Głównego Olimpiady Biologicznej przy PTP z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Punkt informacyjny dotyczący danych osobowych znajduje się w siedzibie Komitetu Głównego Olimpiady Biologicznej przy
PTP. Kontakt z Komitetem Głównym Olimpiady Biologicznej przy PTP pocztą elektroniczną: kgob@biol.uw.edu.pl lub listownie
pocztą tradycyjną.

