
   
 

 

 
 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu  

Uczestnictwa w projekcie 

„COŚ ZA COŚ– SIŁA PIENIĄDZA” 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZNIA 

DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „COŚ ZA COŚ-SIŁA PIENIĄDZA” 

 

DANE SZKOŁY 

Nazwa  

Miejscowość  Ulica, numer  

Kod pocztowy  Poczta  

Telefon  E-mail  

DANE OSOBOWE UCZESTNIKA 

Imię (Imiona)  Nazwisko  

Data urodzenia  
Miejsce 

urodzenia 
 

Klasa  E-mail  

 

 

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

Podpis i pieczęć Dyrektora szkoły 

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

Miejscowość, data 

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

Czytelny podpis opiekuna ucznia 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZNIA 

 

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 mojego 

dziecka, którego jestem opiekunem prawnym, w tym Projekcie;  

2. Wyrażam zgodę na udział dziecka, którego jestem opiekunem prawnym, w badaniach 

ankietowych;  

3. Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka, którego jestem opiekunem prawnym, w 

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

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

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i danych osobowych mojego 

dziecka; 

5. Przyjmuję do wiadomości, że : 

 

1) moje dane osobowe i dane osobowe mojego dziecka 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 i dane osobowe mojego dziecka 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 i danych osobowych mojego dziecka 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 

mojego dziecka  w Projekcie nie będzie możliwe; 

8) wyrażam zgodę na wykorzystanie  wizerunku mojego dziecka 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 opiekuna prawnego 

ucznia  
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