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Zgoda na uczestnictwo dziecka w projekcie Modelarnia Zrównoważonego Rozwoju 

realizowanym przez Fundacją Znajdź Cel w ramach programu „English Teaching”  
finansowanym przez Fundację Nida 

 
 

Ja niżej podpisana/ny 
………………………………………………………………..….., wyrażam zgodę na udział mojego/ mojej syna/córki 
…………………………………………………………………….. w działaniach projektowych i realizację założonych celów. 
Oświadczam, że znane są mi warunki uczestnictwa dziecka w projekcie i zobowiązuję się do ich respektowania i 
wspierania działań w miarę możliwości. 
 
Oświadczam, że moje dziecko 

 jest ubezpieczone od NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków)  
…………………………………………………………(podpis) 

 

 nie jest ubezpieczone od NNW  (następstw nieszczęśliwych wypadków) i zobowiązuję się do ubezpieczenia 
mojego dziecka na okres trwania projektu 
…………………………………………………………(podpis) 

 
 

 
 Zobowiązuję się do wspierania i mobilizowania mojego dziecka do udziału w zajęciach przez cały okres trwania 
projektu w okresie od września 2020 do grudnia 2021 
                                                                                        
 

 
 
 
…………………………………………………….  
miejscowość,  data                                          czytelny podpis uczestnika projektu………………………………………………………. 
 
 
                                                                            czytelny podpis rodzica…………………………………………………………………………… 
……………………………………………………..                      
                                                                                                                                                                                ……………………….., dnia …………………………….. 
                           (imię i nazwisko) 
  
 
…………………………………………………… 
 
                           (adres zamieszkania) 
 
 
 
 
 
Numer telefonu do szybkiego kontaktu……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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                                                                                                         Oświadczenie 
Zgodnie z art. 6 ust. lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE 

L 119 z 04.05.2016 str. 1), niniejszym  
            wyrażam  
            nie wyrażam**  
 
z         zgodę na przetwarzanie danych osobowych syna / córki*  
 
     
                                                             ……………………………………………………………………………………………………………………….... 
                                                                                                       (imię i nazwisko dziecka) 
w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania i wizerunku w postaci fotografii oraz nagrań video zarejestrowanych podczas 
realizacji projektu Modelarnia Zrównoważonego Rozwoju przez Fundację Znajdź Cel dla celów dokumentacyjnych oraz 
promocyjno - informacyjnych. 
Powyższe wyrażenie zgody jest równoznaczne z wykorzystaniem zdjęć i nagrań z wizerunkiem            w materiałach 
promocyjnych i umieszczaniem ich na stronie internetowej, mediach społecznościowych, telewizji, gazetkach a także w 
materiałach prasowych czy ulotkach                                i prospektach promujących działalność Fundację Znajdź Cel oraz jej 
partnerów: Fundacji Nida, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 

Ponadto oświadczam, że na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 880 z późn. zm.)  

wyrażam zgodę 
nie wyrażam 
 

na nieodpłatne utrwalanie, powielanie mojego wizerunku, zarówno w formie zdjęć jak 
 i nagrań video oraz jego wielokrotne wykorzystywanie przez Fundację Znajdź Cel bez konieczności każdorazowego ich 
zatwierdzania wyłącznie w celach dokumentacyjnych oraz promocyjnych działalności Fundacji 

Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonywanych zdjęć za pośrednictwem, dowolnego 
medium w tym na stronach internetowych oraz na profilach portali społecznościowych, wyłącznie w celu zgodnym z działaniami 
dokumentacyjnymi oraz promocyjno-informacyjnymi Fundacji. Zostałem również poinformowany, o prawie do cofnięcia zgody                    
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. 
 

          ..................................................................... 
 (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 
Jednocześnie, zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia                27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 str. 1) 
informuję, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych, oraz danych Pani dziecka jest Fundacja Znajdź Cel, ul. Wierzbowa 15, zwana dalej Administratorem; 
Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 

2) inspektorem danych osobowych u Administratora jest Anna Pukacz-Górnikowska, e-mail:annapukacz1@gmail.com. tel. 601473727 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań promocyjno – informacyjnych przez Fundacji Znajdź Cel na podstawie Art. 6 ust. 1 
lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą partnerzy projektu Fundacja Nida, Polsko Amerykańska Fundacja Wolności 

5) podanie danych osobowych jest dobrowolne;  

6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym przekazano dane; 

7) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu; 

8) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 

9) posiada Pani/Pan prawo do: 

 żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,  

 ograniczenia przetwarzania, 

 a także prawo sprzeciwu, 

 zażądania zaprzestania przetwarzania, 

 przenoszenia danych,  

 wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 


