
OLIMPIADA WIEDZYOLIMPIADA WIEDZYOLIMPIADA WIEDZY
ARCHIMEDES.PLUSARCHIMEDES.PLUSARCHIMEDES.PLUS

MATEMATYKA. PLUS  |  35. EDYCJAMATEMATYKA. 

NAGRODA DLA ORGANIZATORA:
ZESTAW "ALFRED HITCHCOCK PRZEDSTAWIA"

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego konkurs w szkole:  ................................................................. *

mBank SA O. Korporacyjny Poznań
82 1140 1124 0000 5477 6900 1006

Zgłoszenia prosimy przesyłać 
listem poleconym na adres:  

Amercom S.A., 61-144 Poznań, ul. Na Miasteczku 12, 
z dopiskiem OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-MATEMATYKA.PLUS

lub e-mailem na adres matematyka@amercom.com.pl.

Akceptujemy regulamin i zobowiązujemy się do rzetelnego przeprowadzenia konkursu, 
a tak że dostarczenia dowodu wpłaty.

Konkurs Ma te ma tycz ny
FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Nazwa szkoły:  .............................................................................................

Ulica:  ..............................................................................................................

Kod pocztowy:  ...........................................................................................

Poczta:  ..........................................................................................................

e-mail:  ............................................................................................................

Liczba uczniów zgłoszonych do konkursu: (min. 10 osób)

**pieczątka szkoły

KATEGORIE DLA KLAS PODSTAWOWYCH

- Podstawowa 3

- Podstawowa 4

- Podstawowa 5

- Podstawowa 6

- Podstawowa 7

- Podstawowa 8

* Informacja o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych na odwrocie formularza. **Nie dotyczy przy wysyłce formularza za pomocą strony internetowej.

KATEGORIE DLA KLAS PONADPODSTAWOWYCH

- Liceum 1
- Liceum 2

- Liceum 3
-KATEGORIE DLA KLAS PONADGIMNAZJALNYCH

- Liceum 3
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Magiczna Kolekcja Bajek

MACIEJ STUHR

Magiczna Kolekcja BajekMagiczna Kolekcja Bajek

MACIEJ STUHR
czyta

KSIĄŻKA
I N T E R A K T Y W N A

Zobacz prezentację
JAK DZIAŁA MAGICZNE PIÓRO
na stronie: www.magicznakolekcjabajek.pl 

Z KAŻDĄ KSIĄŻKĄ
PŁYTA Z WERSJĄ

DŹWIĘKOWĄ
BAJKI 

Kolekcja obejmuje 
24 interaktywne 
książki.

Magiczne Pióro*

Czyta bajki
Gra melodie
Naśladuje dźwięki

IDEALNA POMOC  
W  NAUCE CZYTANIA

WSPANIAŁA KOLEKCJA PLUSZAKÓW! Z KAŻDYM NUMEREM – JEDNA ZABAWKA*!

Album 
do naklejek
w prezencie
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Klauzula Informacyjna
* W związku z Ogólnym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fi zycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO), ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną, oraz w ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Informujemy, że:
1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Amercom SA z siedzibą w 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 87, prowadząca operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 

e-mail: oxford@amercom.com.pl, telefon  61 85 83 849,
2.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora i jego zaufanych partnerów na podstawie odrębnych umów, zawartch z Administratorem w celach niezbędnych do realizacji usługi 

zamówień.
3.  

Kategorie przetwarzanych danych Cel przetwarzania Podmiot przetwarzający dane

imię, nazwisko, adres dostawy, e-mail obsługa zamówień, zwrotów/reklamacji Administrator

imię, nazwisko, adres dostawy, szczegóły zamówienia sprawozdawczość podatkowa Administrator, biuro rachunkowe

4.  Dane osobowe Klienta przechowywane są przez Administratora do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej z Klientem umowy. Dane osobowe utrwalone w dokumentacji księ-
gowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym w przepisach podatkowych.

5.  Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 
6.  Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych  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.
7.  W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Spółki z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje 

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych(adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 
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