ZGODA NA UCZESTNICTWO W PROJEKCIE /dzieci/
pn. "Akcja Re-generacja”
Ja, niżej podpisany(a)
/Imię i nazwisko rodzica, opiekuna prawnego/
/Telefon kontaktowy rodzica, opiekuna prawnego/

wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w projekcie „Akcja Re-generacja” realizowanym przez Koło
Gospodyń Wiejskich w Siekierczynie w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
NOWEFIO na lata 2021– 2030.

/Imię i nazwisko dziecka/

Oświadczam, że moje dziecko jest w wieku 7-15 lat i uczęszcza do Szkoły Podstawowej w Siekierczynie z filią
w Falkowej. Zgadzam się na udział mojego dziecka w warsztatach ceramicznych (tworzenie wielkoformatowych
obrazów ceramicznych), warsztatach wikliniarskich (plener wikliniarski i tworzenie wiklinowych „szałasów”),
konkursach plastycznych organizowanych we współpracy z SP Siekierczyna, wyjazdach edukacyjnych: dla klas
IV-VIII 2-dniowy wyjazd do Warszawy, dla kl. I-III wyjazd do Pacanowa (w przypadku wyjazdów wypełniana
będzie szczegółowa zgoda przed danym wyjazdem).
Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym formularzu są zgodne z prawdą, zapoznałem/łam się z regulaminem
rekrutacji do projektu i przyjmuję jego warunki bez zastrzeżeń. Wypełnienie zgody na uczestnictwo w projekcie
nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do działań, w przypadku większej liczby chętnych niż założono
w projekcie, decydować będzie kolejność zgłoszeń. Zobowiązuje się do dowozu mojego dziecka do/z miejsca
organizacji form wsparcia lub wyrażam zgodę na jego samodzielne dotarcie do /z miejsca organizacji form
wsparcia. Jestem świadomy/a, że koszt uczestnictwa w projekcie mojego dziecka współfinansowany jest ze
środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

………….................
miejscowość, data

…………………………………
podpis rodzica/opiekuna prawnego

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Ja niżej podpisany/a, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i mojego dziecka dla potrzeb
niezbędnych do realizacji projektu „Akcja Re-generacja” (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie
danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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.
Zgodnie z art. 4 pkt 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 2016/679 w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych: „przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych
osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak
zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie,
pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego
rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie, zaś zgodnie z art. 4
pkt 7 RODO: „administrator” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot,
który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.
W związku z powyższym, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i danych osobowych
mojego dziecka dla potrzeb przeprowadzenia procesu rekrutacji, promocji i monitoringu działań, kontroli /w
szczególności prowadzony przez Narodowy Instytut Wolności monitoring i kontrola, a także na zlecenie NIW
ewaluacja/ w projekcie pn. "Akcja Re-generacja” realizowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich w
Siekierczynie w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.
Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku mojego i mojego dziecka w formie drukowanej
i elektronicznej na potrzeby działań projektowych, w szczególności promocji i informacji o projekcie. Nie będę
wnosił/a żadnych roszczeń finansowych (obecnie i w przyszłości) związanych z w/w publikacjami.
Zapoznałam/zapoznałem się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i danych mojego
dziecka oraz możliwości ich poprawienia (do wglądu w siedzibie Koła Gospodyń Wiejskich w Siekierczynie).
Jestem świadoma/my, że wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna i może zostać
cofnięta w dowolnym momencie przez złożenie pisemnego lub ustnego oświadczenia. W każdej chwili mam
możliwość dokonania zmiany bądź usunięcia moich danych i danych mojego dziecka.
1. Administratorem danych osobowych jest Koło Gospodyń Wiejskich w Siekierczynie, Siekierczyna 67E, 33192 Bruśnik.
2. Dane przechowywane będą w siedzibie Stowarzyszenia przez okres trwania projektu i po jego zakończeniu do
czasu zakończenia okresu trwałości projektu.
3. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda.
4. Zebrane dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie: Narodowemu Instytutowi Wolności – Centrum
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego będącemu organizatorem projektu w ramach Programu Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO oraz uprawnionym przez NIW instytucjom wykonującym na zlecenie
kontrolę, monitoring, ewaluację.

………….................
miejscowość, data

…………………………………
podpis rodzica/opiekuna prawnego

