PISEMNA ZGODA RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO NA UCZESTNICTWO*
w spotkaniach (mobilnościach), realizowanych w ramach projektu
pn. „Demokracja, Europa i Ja”
Ja niżej podpisany/a:
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

zamieszkały/a:
(pełny adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym)

Dane dziecka:
(imię/imiona i nazwisko dziecka, którego zgoda dotyczy)

wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego/naszego dziecka/podopiecznego w projekcie
pn. „Demokracja, Europa i Ja”, realizowanym przez Stowarzyszenie Edukacja przez Internet
(ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce). Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii
Europejskiej „Erasmus+”, Akcji 3. Rozwój Polityki Młodzieżowej, realizowanym w terminie
od 01.09.2020 r. – 31.12.2021 r.

____________________

miejscowość i data

____________________

czytelny podpis rodzica/opiekuna
prawnego*

*w przypadku uczestnictwa osoby niepełnoletniej zgoda powinna zostać podpisana przez jego/jej
rodzica/prawnego opiekuna.

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU, UCZESTNIKA MOBILNOŚCI REALIZOWANYCH
W RAMACH PROJEKTU, O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Imię i nazwisko uczestnika: ____________________ ____________________
W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Demokracja, Europa i Ja” w ramach programu ERASMUS+, Akcji
3: Rozwój polityki młodzieżowej - spotkania pomiędzy młodzieżą˛ a osobami odpowiedzialnymi za
podejmowanie decyzji w obszarze młodzieży oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:
1. Administratorem moich danych osobowych/danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego jest:
European Commission, Head of Unit B4, Directorate B - Youth, Education & Erasmus+, Directorate-General
for Education, Youth, Sport and Culture, B-1049 Brussels, Belgia.
2. Moje dane osobowe/dane osobowe mojego dziecka/podopiecznego będą przetwarzane w celu obsługi ww.
projektu, dofinansowanego ze środków programu Unii Europejskiej „Erasmus+”, w szczególności: udzielenia
wsparcia, potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu
prowadzonego przez upoważnione instytucje, sprawozdawczości, rozliczenia projektu, archiwizacji.
3. Przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego jest zgodne z
prawem i spełnia warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g 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 - dalej RODO - dane osobowe są niezbędne dla realizacji
projektu pn. „Demokracja, Europa i Ja”, w ramach programu Unii Europejskiej „Erasmus+”.
4. Moje dane osobowe/dane osobowe mojego dziecka/podopiecznego zostały powierzone do przetwarzania
przez: European Commission, Head of Unit B4, Directorate B - Youth, Education & Erasmus+, DirectorateGeneral for Education, Youth, Sport and Culture, B-1049 Brussels, Belgia, beneficjentowi realizującemu
projekt: Stowarzyszenie Edukacja przez Internet, Olszewskiego 6, 25-663 Kielce oraz podmiotom, które na
zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu____________________nazwa i adres ww.
podmiotów). Moje dane osobowe/dane osobowe mojego dziecka/podopiecznego mogą zostać
udostępnione specjalistycznym firmom realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej badania lub kontrole
w ramach „Erasmus+”.
5. Moje dane osobowe/dane osobowe mojego dziecka/podopiecznego mogą być ujawnione osobom fizycznym
lub prawnym, upoważnionym przez administratora lub Beneficjenta, w związku z realizacją celów o których
mowa w pkt. 2, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub
kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej), stronom i innym uczestnikom postepowań
administracyjnych.
6. Podanie przeze mnie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania będzie
brak możliwości uczestnictwa w projekcie.
7. Przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych/danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego
oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Moje dane osobowe/dane osobowe mojego dziecka/podopiecznego będą przechowywane do czasu
rozliczenia projektu „Demokracja, Europa i Ja” oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.
9. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
10.
____________________
miejscowość i data

____________________
czytelny podpis uczestnika projektu
lub czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego, w
przypadku osób niepełnoletnich

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA O WYRAŻENIU ZGODY
NA UPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU
Imię i nazwisko uczestnika: ____________________ ____________________

1. Oświadczam, że wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na upowszechnianie mojego
wizerunku/wizerunku mojego/naszego dziecka* (twarzy, ubioru, zachowania, głosu, wypowiedzi,
sposobu wyrażania myśli) w materiałach zdjęciowych, audiowizualnych i prezentacjach
na potrzeby informacji i promocji projektu współfinansowanego w ramach programu Unii
Europejskiej „Erasmus+” pn. „Demokracja, Europa i Ja” zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn.
zm.) oraz do nieodpłatnego rozpowszechniania imienia i nazwiska, wizerunku (zdjęć), wywiadów
i nagrań w materiałach informacyjno-promocyjnych, służących promocji Projektu „Demokracja,
Europa i Ja” przygotowanych przez podmioty nadzorujące i realizujące Projekt, w celach
niekomercyjnych.
2. Zgoda, o której mowa w pkt. 1 nie jest ograniczona czasowo, ilościowo i terytorialnie. Zgoda,
o której mowa w pkt. 1, obejmuje utrwalanie, obróbkę, przerabianie, powielanie materiałów
z utrwalonym moim wizerunkiem/wizerunkiem mojego/naszego dziecka* oraz obejmuje wszelkie
formy publikacji (dowolne medium), w szczególności: na plakatach, ulotkach, broszurach,
folderach, spotach radiowo-telewizyjnych, reklamie w gazetach i czasopismach, reklamie
w Internecie, itp.
3. Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych) względem Stowarzyszenia
Edukacja przez Internet (ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce) z tytułu wizerunku/głosu/wypowiedzi,
na potrzeby określone w oświadczeniu.
4. Podmioty nadzorujące i realizujące Projekt są ponadto uprawnione do udzielania dalszych zgód na
wykorzystanie mojego wizerunku/wizerunku mojego/naszego dziecka*, w ramach zgody
udzielonej niniejszym oświadczeniem, dla innych podmiotów (osób, jednostek organizacyjnych),
w celach promocji, wykorzystania i upowszechniania rezultatów działalności prowadzonej przez
podmioty nadzorujące i realizujące Projekt.
5. Oświadczam ponadto, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza niczyich
dóbr osobistych ani praw.
6. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem tak zebranych danych i wizerunku jest
Stowarzyszenie Edukacja przez Internet (ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce).

____________________
miejscowość i data

* niepotrzebne skreślić

____________________
czytelny podpis uczestnika projektu
lub czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego,
w przypadku osób niepełnoletnich

