Thư đồng ý
tham gia dự án giáo dục quốc tế “Global Atomic Quiz”
và xử lý dữ liệu cá nhân
Sau đây, tôi xin xác nhận rằng tôi đã nhận được sự đồng ý của cha mẹ/ người đại diện hợp pháp
cho việc tham gia dự án giáo dục quốc tế “Global Atomic Quiz” (sau đây gọi là “Dự án”), bao
gồm cả xử lý hỗn hợp, không tự động, tự động ( sau đây được gọi là “Xử lý”) dữ liệu cá nhân do
tôi chỉ định trong quá trình đăng ký tham gia Dự án, Tổ chức phi lợi nhuận/Trung tâm thông tin
về năng lượng nguyên tử “Năng lượng của tương lai” (ANO Energy of the Future), địa chỉ:
117105, Liên bang Nga, Moscow, Varshavskoe shosse, 3) điều hành dự án và quản trị trang web:
quiz.atomforyou.com (sau đây được gọi tắt là “Đơn vị tổ chức dự án”), cũng như những người
khác dưới tư cách của họ. Việc xử lý dữ liệu cá nhân bao gồm thu thập, hệ thống hóa, tích lũy,
lưu trữ, làm rõ (cập nhật, thay đổi), sử dụng, cung cấp, chuyển giao, phi cá nhân hóa, ngăn chặn,
tiêu hủy. Trong quá trình xử lý, Ban tổ chức Dự án có quyền chuyển Dữ liệu Cá nhân cho bên
thứ ba tham gia tổ chức và tiến hành Dự án, tùy thuộc vào tính bảo mật và an toàn của Dữ liệu
Cá nhân.
Tôi đồng ý với việc Xử lý dữ liệu cá nhân của tôi để tham gia Dự án, gửi thông báo, tin
nhắn, lời mời, giải thưởng và các kết quả khác khi tôi tham gia Dự án theo Quy định của Dự án.
Bằng thư này, tôi đồng ý cho phép việc Xử lý dữ liệu cá nhân của tôi diễn ra cho đến hết
ngày 31.12.2022.
Tôi đồng ý với việc Xử lý các dữ liệu cá nhân sau: tên, họ, tên viết tắt, ngày sinh, số điện
thoại di động hợp lệ và địa chỉ email hợp lệ, địa chỉ mạng duy nhất của thiết bị tôi sử dụng, kết
quả của việc tôi tham gia bài kiểm tra trong khung khổ của Dự án (dưới dạng cho điểm). Bằng văn
bản này, tôi cũng xác nhận sự đồng ý của tôi đối với việc công bố kết quả của tôi trong Dự án dưới
dạng họ tên và số điểm được ghi trên trang web của Dự án quiz.atomforyou.com.
Tôi xin xác nhận tính xác thực của thông tin do tôi/ bố mẹ tôi (người đại diện pháp lý) cung
cấp - dữ liệu cá nhân do tôi/ bố mẹ tôi (người đại diện theo pháp luật) cung cấp khi đăng ký tham
gia Dự án.
Tôi đã được cảnh báo rằng nếu tôi/ bố mẹ tôi (người đại diện pháp lý) đạt được số điểm
cao nhất do tham gia cuộc thi đố vui trong khuôn khổ Dự án, để nhận được giải thưởng, tôi sẽ phải
cung cấp bản sao Giấy đồng ý có chữ ký và số liệu của cha mẹ học sinh (người đại diện pháp lý).
Tôi đã được cảnh báo rằng tôi/ cha mẹ tôi (người đại diện pháp lý) có quyền rút lại sự Đồng
ý này đối với việc xử lý toàn bộ hoặc một phần dữ liệu cá nhân bằng cách gửi thông báo đến địa
chỉ: 117105, Russia, Moscow, Varshavskoe shosse, 3.
Tôi được cảnh báo rằng việc rút lại đồng ý xử lý dữ liệu cá nhân khiến tôi không thể tham
gia Dự án, bao gồm cả việc tước quyền nhận giải thưởng.
Chúng tôi cũng đồng ý nhận bất kỳ thư nào liên quan đến việc tiến hành Dự án.

