
Załącznik nr 1 do Regulaminu  

Uczestnictwa w projekcie 

„COŚ ZA COŚ– SIŁA PIENIĄDZA” 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

do udziału w Projekcie 

"COŚ ZA COŚ – SIŁA PIENIĄDZA"  

współfinansowanego ze środków Narodowego Banku Polskiego oraz Gminy Kielce/Kielecki 

Park Technologiczny 

 

UPRZEJMIE PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE RUBRYK DRUKOWANYMI LITERAMI I 

ZAZNACZENIE KRZYŻYKIEM  

ODPOWIEDNIEGO KWADRATU  

  

Pełna nazwa szkoły  
  

NIP      REGON      

Ulica  
  

  

Numer  

lokalu  
  

Kod pocztowy    Miejscowość     

Klasa* 

 

pierwsza   

 

druga  

 

trzecia    

 
Liczba uczniów 

(łącznie) 
 

Liczba osób z 

poszczególnych 

klas 

   

Tel. kontaktowy    

E-mail    

Imię i nazwisko 

dyrektora szkoły 
  

Osoba 

odpowiedzialna za 

realizację projektu 

w szkole 

Imię i nazwisko  

E-mail  

Telefon  

*Jedna szkoła może zgłosić do projektu  1 klasę.  

 

 

 



OŚWIADCZENIE DYREKTORA SZKOŁY/PLACÓWKI 

1. Zapoznałem(am) się z zasadami udziału szkoły w projekcie „Coś za coś – Siła pieniądza” oraz 

deklaruję chęć udziału w tym Projekcie.  

2. Jestem świadomy(a), że złożenie formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z 

zakwalifikowaniem szkoły do udziału w projekcie. 

3. Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku, w szczególności utrwalonego na 

zdjęciach, do celów promocji i upowszechniania Projektu „Coś za coś – Siła pieniądza” oraz 

oświadczam, że nie będę rościć pretensji o ich wykorzystanie;  

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym 

dla potrzeb realizacji projektu  

5. Przyjmuję do wiadomości, że: 

 

1) moje dane osobowe, będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, 

realizacji Projektu „Coś za coś – Siła pieniądza”, ewaluacji, kontroli, monitoringu i 

sprawozdawczości w ramach tego projektu; , a postawą przetwarzanie jest art. 6 ust. 

1 lit a rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych  - Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 ). 

2) moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu 

udzielania wsparcia realizacji Projektu „Coś za coś – Siła pieniądza” ewaluacji, 

kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach tego projektu; 

3) mam prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;  

4) mam prawo  wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych;   

5) administratorem moich danych osobowych jest Kielecki Park Technologiczny- 

jednostka budżetowa Gminy Kielce z siedzibą  

w Kielcach: 25-663 Kielce, ul. Olszewskiego 6, 

6) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: 

damian.kierzkowski@technopark.kielce.pl, tel. 41 278 72 13, 

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w przypadku ich niepodania udział 

klasy ze szkoły w Projekcie nie będzie możliwe; 

8) wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku, w szczególności utrwalonego 

na zdjęciach, do celów promocji i upowszechniania Projektu „Coś za coś – Siła 

pieniądza” oraz oświadczam, że nie będę rościć pretensji o ich wykorzystanie;  

9) moja zgoda obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości, pod 

warunkiem, że nie zostanie zmieniony cel przetwarzania;  

 

 

 

 

 

............................................................ 

Miejscowość, data 

 

 

 

 

 

 

............................................................ 

Podpis i pieczęć dyrektora placówki 

 

 

mailto:damian.kierzkowski@technopark.kielce.pl


OŚWIADCZENIE NAUCZYCIELA 

W związku z przystąpieniem do Projektu „Coś za coś – Siła pieniądza” oświadczam, że: 

1. Zapoznałam(em) się z zasadami udziału w Projekcie zawartymi w Regulaminie uczestnictwa w 

Projekcie „Coś za coś – Siła pieniądza” i akceptuję jego treść oraz deklaruję chęć udziału w 

tym Projekcie; 

2. Wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych;  

3. Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku, w szczególności utrwalonego na 

zdjęciach, do celów promocji i upowszechniania Projektu „Coś za coś – Siła pieniądza” oraz 

oświadczam, że nie będę rościć pretensji o ich wykorzystanie;  

4. Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku, w szczególności utrwalonego na 

zdjęciach, do celów promocji i upowszechniania Projektu „Coś za coś – Siła pieniądza” oraz 

oświadczam, że nie będę rościć pretensji o ich wykorzystanie;   

5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym 

dla potrzeb realizacji projektu .6. Przyjmuję do wiadomości, że : 

 

1) moje dane osobowe, będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, 

realizacji Projektu „Coś za coś – Siła pieniądza”, ewaluacji, kontroli, monitoringu i 

sprawozdawczości w ramach tego projektu; , a postawą przetwarzanie jest art. 6 ust. 

1 lit a rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych  - Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 ). 

2) moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu 

udzielania wsparcia realizacji Projektu „Coś za coś – Siła pieniądza” ewaluacji, 

kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach tego projektu; 

3) mam prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;  

4) mam prawo  wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych;   

5) administratorem moich danych osobowych jest Kielecki Park Technologiczny- 

jednostka budżetowa Gminy Kielce z siedzibą  

w Kielcach: 25-663 Kielce, ul. Olszewskiego 6, 

6) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: 

damian.kierzkowski@technopark.kielce.pl, tel. 41 278 72 13, 

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w przypadku ich niepodania udział 

klasy ze szkoły w Projekcie nie będzie możliwe; 

8) wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku, w szczególności utrwalonego 

na zdjęciach, do celów promocji i upowszechniania Projektu „Coś za coś – Siła 

pieniądza” oraz oświadczam, że nie będę rościć pretensji o ich wykorzystanie;  

9) moja zgoda obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości, pod 

warunkiem, że nie zostanie zmieniony cel przetwarzania; 

 

............................................................ 

Miejscowość, data  

 

 

 

 

............................................................ 

Czytelny podpis nauczyciela 

 

mailto:damian.kierzkowski@technopark.kielce.pl

