
 موافقة

 ومعالجة البيانات الشخصية Global Atomic Quiz على المشاركة في المشروع التعليمي الدولي

أؤكد بموجب هذا موافقتي بأنني تلقيت موافقة والدي / الممثل القانوني عني لمشاركتي في المشروع التعليمي 

"المشروع"(، بما في ذلك المعالجة اآللية المشار إليه فيما يلي باسم ) "Global Atomic Quiz" الدولي

وغير اآللية والمختلطة )المشار إليها أدناه بـ "المعالجة"( لبياناتي الشخصية المحددة من قبلي أثناء التسجيل 

للمشاركة في مشروع المنظمة المستقلة غير الربحية لتطوير مراكز معلومات الطاقة الذرية "طاقة المستقبل" 

، روسيا االتحادية، موسكو، 117105ة "طاقة المستقبل"( ، الموجودة في العنوان: )منظمة غير ربحي

المشار إليها أدناه بـ"منظم ) quiz.atomforyou.com المسيّرة للمشروع ولموقع 3فارشافسكويه شوسيه، 

والتنظيم  المشروع"(، باإلضافة إلى أشخاص آخرين نيابة عنها. تشمل معالجة البيانات الشخصية عمليات الجمع

والتراكم والتخزين والتوضيح )التحديث والتغيير( واالستخدام والعرض والنقل وإخفاء الهوية والحجب والمسح 

أثناء المعالجة. يحق لمنظم المشروع نقل البيانات الشخصية إلى أطراف ثالثة معنية بتنظيم وتنفيذ المشروع، 

 .مع مراعاة سرية وأمن البيانات الشخصية

موافقتي على معالجة بياناتي الشخصية للمشاركة في المشروع وإرسال اإلخطارات والرسائل  أمنح بهذا

 .والدعوات والجوائز والنتائج األخرى لمشاركتي في المشروع وفقًا لقواعده المعتمدة

 .2022ديسمبر  31أمنح بهذا موافقتي على معالجة بياناتي الشخصية حتى تاريخ 

لجة بياناتي الشخصية اآلتية: االسم واسم الوالد واللقب وتاريخ الميالد ورقم الهاتف أمنح بهذا موافقتي على معا

المحمول الحالي وعنوان البريد اإللكتروني ساري المفعول وعنوان الشبكة الفريد للجهاز الذي أستخدمه ونتيجة 

ًضا موافقتي على نشر مشاركتي في المسابقة في إطار المشروع )في شكل نقاط مكتسبة(. أؤكد بموجب هذا أي

 نتائج مشاركتي في المسابقة في إطار المشروع في شكل اسمي الكامل والنقاط المكتسبة على موقع المشروع

quiz.atomforyou.com  

الممثل القانوني( أي بياناتي الشخصية التي  \ نوالداالأؤكد بموجب هذا صحة المعلومات التي قدمتُها )قدمها 

 .الممثل القانوني( أثناء التسجيل للمشاركة في المشروع \ن لداواالحددتُها )حددها 

لقد ُحذرت من أنه في حالة تحقيق أكبر عدد من النقاط نتيجة لمشاركتي في المسابقة في إطار المشروع، من 

)الممثل القانوني( تقديم نسخة ممسوحة ضوئيًا من  ينوالدلأجل الحصول على جائزة، سيكون من الضروري ل

 (.)الممثل القانوني ينوالدوبيانات ال قة مع توقيع المواف

لوالدّي )الممثل القانوني( سحب هذه الموافقة على معالجة بياناتي الشخصية كليًا أو  \لقد ُحذرت بأنه يحق لي 

 .3، روسيا، موسكو، فارشافسكويه شوسيه، 117105جزئيًا بواسطة إرسال إشعار إلى العنوان: 



الموافقة على معالجة بياناتي الشخصية يجعل من المستحيل علي المشاركة في لقد ُحذرت من أن سحب 

 .المشروع، بما في ذلك الحرمان من الحق في الحصول على الجوائز

 .أوافق أيًضا بموجب هذا على تلقي أي رسائل بريدية متعلقة بالمشروع

 


