Agreement
for participation in the international educational project “Global Atomic Quiz”
and personal data processing

আন্তর্জাতিক তিক্ষামূলক প্রকল্প "গ্লাবাল অ্যাটতমক কুইর্"-এ অ্ংিগ্রহণ
এবং বযক্তিগি িথ্য প্রক্তিযাকরণ সংিান্ত চুক্তি
I hereby confirm that I have received the consent of my parent/legal representative for my
participation in the international educational project “Global Atomic Quiz” (hereinafter referred to as
the “Project”), including for automated, non-automated, mixed processing (hereinafter referred to as
the “Processing”) of my personal data specified by me during registration for participation in the
Project, the Autonomous non-profit organization for the development of information centers for
atomic energy "Energy of the Future" (ANO Energy of the Future), located at the address: 117105,
Russian Federation, Moscow, Varshavskoe shosse, 3 administering the Project and the
quiz.atomforyou.com website (hereinafter referred to as the “Project Organizer”), as well as other
persons on her behalf. The processing of personal data includes the collection, systematization,
accumulation, storage, clarification (update, change), use, provision, transfer, depersonalization,
blocking, destruction. In the course of processing, the Project Organizer has the right to transfer
Personal Data to third parties involved in organizing and conducting the Project, subject to the
confidentiality and security of Personal Data.
আমার ব্যক্তিগত তথ্য এব্ং আন্তর্জাততক তিক্ষামূলক প্রকল্প "গ্লাব্াল অ্যাটতমক কুইর্" (এখন
থথ্গ্ক "প্রকল্প" তিসাগ্ব্ উগ্েখ করা িগ়্েগ্ে), স্ব়েংক্তি়ে, অ্-স্ব়েংক্তি়ে, তমশ্র প্রক্তি়োকরণ (এরপগ্র
"প্রক্তি়োকরণ" তিসাগ্ব্ উগ্েখ করা িগ়্েগ্ে) এ অ্ংিগ্রিগ্ণর র্নয আমার তপতামাতা/আইন
প্রতততনতির সম্মতত থপগ়্েতে । প্রকগ্ল্প অ্ংিগ্রিণ তনব্ন্ধন করার সম়ে আমার দ্বারা অ্থ্ব্া আমার পগ্ক্ষ
অ্নযানয ব্যক্তিগ্ের প্রণীত তথ্য, পারমাণতব্ক তথ্য থকগ্ের উন্ন়েগ্নর র্নয স্বা়েত্তিাতসত অ্লাভর্নক
সংস্থা "এনাক্তর্ জ অ্ফ ো তফউচার" (এএনও এনাক্তর্ জ অ্ফ েয তফউচার ), ঠিকানাাঃ ১১৭১০৫, রাতি়োন
থফডাগ্রিন , মগ্কা, ভারিাভসগ্কা সগ্স ৩ এব্ং কুইর্ সাইট atomforyou.com এ সংরতক্ষত থ্াকগ্ব্
(এরপগ্র "প্রকল্প সংগিক" তিসাগ্ব্ উগ্েখ করা িগ়্েগ্ে)। ব্যক্তিগত তগ্থ্যর প্রক্তি়োকরগ্ণর মগ্িয
রগ়্েগ্ে সংগ্রি, পদ্ধততগতকরণ, সঞ্চ়ে, স্পষ্টীকরণ (আপগ্ডট, পতরব্তজন ), ব্যব্িার, তব্িান, স্থানান্তর,
ব্যক্তিগতকরণ, অ্ব্রুদ্ধকরণ এব্ং ধ্বংস। প্রক্তি়োকরগ্ণর সম়ে, কাগ্রা ব্যক্তিগত তথ্য থগাপনী়েতা
এব্ং সুরক্ষা সাগ্পগ্ক্ষ, প্রকল্প চালনা এব্ং পতরচালনার সাগ্থ্ র্ত়িত তৃতী়ে পগ্ক্ষর কাগ্ে স্থানান্তর
করার অ্তিকার রগ়্েগ্ে৷
I hereby give my consent to the Processing of my personal data for participation in the Project,
sending notifications, messages, invitations, prizes and other results of my participation in the Project
in accordance with the Project Rules.
আতম প্রগ্র্গ্ে অ্ংিগ্রিগ্ণর র্নয আমার ব্যক্তিগত তগ্থ্যর প্রক্তি়োকরণ, প্রগ্র্গ্ের তন়েম
অ্নুযা়েী প্রগ্র্গ্ে আমার অ্ংিগ্রিগ্ণর তব্জ্ঞতি, ব্াতজা, আমন্ত্রণ, পুরকার এব্ং অ্নযানয ফলাফল
পািাগ্নার র্নয আমার সম্মতত প্রোন করতে ।

I hereby give my consent to the Processing of my personal data for a period until 31.12.2022.
আতম ৩১.১২.২০২২ পযন্ত
জ আমার ব্যক্তিগত তথ্য প্রক্তি়োকরগ্ণ আমার সম্মতত তেক্তি।
I hereby give my consent to the Processing of the following personal data: name, surname,
patronymic, date of birth, valid mobile phone number and valid email address, unique network address
of the device I use, the result of my participation in quiz within the framework of the Project (in the
form of points scored). I also hereby confirm my consent to the publication of the results of my
participation in the quiz within the Project in the form of my full name and points scored on the Project
website quiz.atomforyou.com.
আতম তনম্নতলতখত ব্যক্তিগত তথ্য প্রক্তি়োকরগ্ণ আমার সম্মতত তেক্তি : নাম, উপাতি, পৃষ্ঠগ্পাষক,
র্ন্ম তাতরখ, বব্ি থমাব্াইল থফান নম্বর এব্ং বব্ি ইগ্মইল, আতম থয তডভাইসঠট ব্যব্িার কতর তার
তসতর়োল নাম্বার, কুইগ্র্ আমার অ্ংিগ্রিগ্ণর ফলাফল প্রকগ্ল্পর কািাগ্মা (পগ়্েন্ট থকার আকাগ্র)।
আতম প্রকগ্ল্পর ওগ়্েব্সাইট quiz.atomforyou.com-এ আমার পুগ্রা নাম এব্ং পগ়্েগ্ন্টর আকাগ্র
প্রকগ্ল্পর মগ্িয কুইগ্র্ আমার অ্ংিগ্রিগ্ণর ফলাফল প্রকাগ্ির র্নয আমার সম্মতত তনক্তিত করতে।
I hereby confirm the authenticity of the information provided by me / my parents (legal
representatives) - my personal data specified by me / my parents (legal representatives) when
registering for participation in the Project.
আতম প্রগ্র্গ্ে অ্ংিগ্রিগ্ণর র্নয তনব্ন্ধন করার সম়ে আতম/আমার তপতা-মাতা (আইতন
প্রতততনতি) প্রেত্ত আমার ব্যক্তিগত তগ্থ্যর সতযতা তনক্তিত করতে।
I have been warned that if I / my parents (legal representatives) achieve the highest number of
points as a result of participating in the quiz within the framework of the Project, in order to receive
the prize, it will be necessary to provide a scanned copy of the Consent with the signature and data of
the parents (legal representatives).
আমাগ্ক সতকজ করা িগ়্েগ্ে থয যতে আতম/আমার ব্াব্া-মা (আইতন প্রতততনতিরা) প্রকগ্ল্পর
কািাগ্মার মগ্িয কুইগ্র্ অ্ংিগ্রিগ্ণর ফগ্ল যতে সগ্ব্াচ্চ
জ সংখযক পগ়্েন্ট অ্র্জন কতর, পুরকার পাও়োর
র্নয, তপতামাতার (আইতন প্রতততনতি) স্বাক্ষর এব্ং তথ্যসি সম্মততপগ্ের অ্নুতলতপ কযান কগ্র
পািাগ্নার প্রগ়্োর্ন িগ্ব্ ।
I have been warned that I / my parents (legal representatives) have the right to withdraw this
Consent to the processing of personal data in whole or in part by sending a notification to the address:
117105, Russia, Moscow, Varshavskoe shosse, 3.
আমাগ্ক সতকজ করা িগ়্েগ্ে থয তনগ্ম্নাি ঠিকানা়ে থনাঠটি পাঠিগ়্ে, সম্পূণ জ ব্া আংতিকভাগ্ব্
ব্যক্তিগত তথ্য প্রক্তি়োকরণ সংিান্ত সম্মতত প্রতযািার করার অ্তিকার আমার/আমার ব্াব্া-মা
(আইতন প্রতততনতিরা) আগ্ে : ১১৭১০৫, রাতি়োন থফডাগ্রিন , মগ্কা, ভারিাভসগ্কা সগ্স ৩।

I am warned that the withdrawal of consent to the processing of personal data makes it
impossible for me to participate in the Project, including deprivation of the right to prizes.
আমাগ্ক সতকজ করা িগ়্েগ্ে থয, ব্যক্তিগত তথ্য প্রক্তি়োকরগ্ণ সম্মতত প্রতযািাগ্রর মািযগ্ম
আমার পগ্ক্ষ কুইগ্র্ অ্ংিগ্রিণ করা এব্ং পুরকার থথ্গ্ক ব্ক্তঞ্চত িও়ো তনক্তিত করতে।
We also hereby agree to receive any mailings related to the conduct of the Project.

আতম প্রকল্প পতরচালনার সাগ্থ্ সম্পতকজত থযগ্কান ইগ্মইল থপগ্ত সম্মত।

