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DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU 

„SZANSE DLA BEZDROŻY” 

 

realizowanego przez STOWARZYSZENIE SZANSE BEZDROŻY GMIN POWIATU GOLENIOWSKIEGO 

współfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze 

środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 - 2030  

 
I. Dane uczestnika projektu: 

 

 

1) Imię i Nazwisko:  

2) Adres zamieszkania: (należy 

wpisać: ulicę, numer domu 

/ numer mieszkania, kod 

pocztowy oraz 

miejscowość) 

 

3) Data urodzenia:  

 

II. Dane rodzica / opiekuna prawnego: 

 

 

1) Imię i Nazwisko:  

2) Adres zamieszkania: (należy 

wpisać: ulicę, numer domu 

/ numer mieszkania, kod 

pocztowy oraz 

miejscowość) 

 

3)   Dane kontaktowe (numer 

telefonu / e-mail) 
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III. Oświadczenia rodzica / opiekuna prawnego: 

 
 

1. Oświadczam,  iż  dane zawarte w  powyższym  formularzu są zgodne ze stanem faktycznym  i prawnym. 

2. Oświadczam, iż po pozytywnym przejściu procesu rekrutacji deklaruję uczestnictwo mojego dziecka 

w zajęciach pozalekcyjnych do których zostanie zakwalifikowany / zakwalifikowana. 

3. Oświadczam, iż zobowiązuję się do zapewnienia dziecku bezpieczeństwa w drodze pomiędzy miejscem 

zamieszkania a miejscem realizacji projektu. 

4. Oświadczam, że wyrażam zgodę na ewentualne pokrycie szkód materialnych wyrządzonych przez moje 

dziecko w trakcie trwania projektu. 

5. Oświadczam, iż zapoznałem / zapoznałam się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych 

osobowych w związku z uczestnictwem mojego dziecka w projekcie. 

 

 

 

 
……………………………………………………………. 

(data i czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego)
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Załącznik nr 1 

 
 

Klauzula informacyjna RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: STOWARZYSZENIE SZANSE BEZDROŻY GMIN 

POWIATU GOLENIOWSKIEGO z siedzibą: ul. Słowackiego 1, 72-100 Goleniów reprezentowane przez Prezesa 

Zarządu. 

 Z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail: szansebezdrozylgd@gmail.com oraz 

telefonicznie pod numerem telefonu: 504 731 348. 

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt e-mail: szansebezdrozylgd@gmail.com  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z realizacją projektu „Szanse dla 

bezdroży” tj.: 

a) przeprowadzenia rekrutacji do projektu, 

b) sporządzania list uczestników projektu na zajęciach, 

c) udostępniania Państwu wszelkich informacji o realizowanych zadaniach wynikających z projektu, 

d) informowania o harmonogramie zajęć i ewentualnych zmianach, 

e) przetwarzania wizerunku do celów sprawozdawczych i promocyjnych. 

- podstawa prawna: art. 6, ust. 1, lit. a RODO - dobrowolnie wyrażona zgoda. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 

a) instytucje, z których pochodzi współfinansowanie zadania, w celach rozliczeń lub sprawozdawczości 

(Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego), 

b) osoby, które będą prowadzić księgowość i administrację projektu, 

c) dane osobowe  mogą  być  również  przekazywane  odpowiednim  organom  państwowym  wyłącznie 

 w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. 

5. W sytuacji gdy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie wyrażonej zgody, może Pani/Pan w dowolnym 

momencie wycofać zgodę, o której  mowa w ust.  3, punkt 1 powyżej. Wycofanie zgody  nie wpływa na zgodność  

z prawem przetwarzania, którego Administrator dokonał na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

6. Podanie danych osobowych przez Panią / Pana jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w projekcie. 

7. Dane będą przetwarzane do końca realizacji projektu, a następnie mogą być przetwarzane przez okres roszczeń 

związanych  

z tym procesem. 

8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany  oraz 

nie będą profilowane, stosownie do art. 22 RODO. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

10. Posiada Pani/Pan: prawo dostępu do danych (art. 15 RODO), prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO), prawo 

do usunięcia danych (art. 17 RODO), prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (art. 77 RODO). 

 

 

 

……………………………………………………………. 

(data i czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego) 
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Załącznik nr 2 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika projektu 

„SZANSE DLA BEZDROŻY” 

 

realizowanego przez STOWARZYSZENIE SZANSE BEZDROŻY GMIN POWIATU GOLENIOWSKIEGO 

współfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze 

środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 - 2030  

 

 

 

Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę (na podstawie art. 6, ust.  1, lit. a  RODO) na przetwarzanie  moich danych 

osobowych  (tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu oraz e-mail) oraz danych osobowych mojego dziecka 

(tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia) w celu przystąpienia do projektu „Szanse dla bezdroży”. 

 

Przyjmuję do wiadomości, iż wyrażoną zgodę mogę w każdym czasie wycofać poprzez złożenie stosownego 

oświadczenia (poniżej) oraz że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

Administrator dokonał na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

 

 

 
……………………………………………………………. 

(data i czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego) 
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Załącznik nr 3 

 
Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego 

dot. wyrażenia zgody na upowszechnianie wizerunku dziecka w związku z realizacją projektu: 

„SZANSE DLA BEZDROŻY” 

 

realizowanego przez STOWARZYSZENIE SZANSE BEZDROŻY GMIN POWIATU GOLENIOWSKIEGO 

współfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze 

środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 - 2030  

 

 

Oświadczam, że stosownie do postanowień art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO wyrażam zgodę na 

upowszechnianie wizerunku mojego dziecka w materiałach promocyjnych oraz informacyjnych i sprawozdawczych,  

w szczególności poprzez: 

 

• umieszczanie relacji (w tym zdjęć) z realizacji projektu na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz w 

lokalnych mediach, 

 

• umieszczanie relacji (w tym zdjęć) z realizacji projektu na portalach społecznościowych Stowarzyszenia. 

 

w związku z realizacją projektu „Szanse dla bezdroży” realizowanego przez STOWARZYSZENIE SZANSE 

BEZDROŻY GMIN POWIATU GOLENIOWSKIEGO - współfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności - 

Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

NOWEFIO na lata 2021 – 2030, przyjmuję do wiadomości, iż wyrażoną zgodę mogę w każdym czasie wycofać oraz że 

wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator dokonał na podstawie zgody 

przed jej wycofaniem. 

 

 
 

……………………………………………………………. 

(data i czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego) 


