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DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  
„MŁODZI KRAKOWIANIE DZIAŁAJĄ LOKALNIE” 

 

 

Imię i nazwisko 

 

 

 

Adres 

zamieszkania 

 

 

 

Data urodzenia  

 

 

 

Numer telefonu  

  

Adres E-mail 

 

 
Nazwa i adres 

szkoły  
 

 

 

 

 

 
Imiona i 

nazwiska osób z 
którymi 

stworzyć chce 
swój projekt 
społeczny1 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Wypełnić jeśli dotyczy 
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 Wyrażam/ Nie wyrażam- zgodę na nieodpłatne i nieograniczone czasowo i terytorialnie 
używanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku/głosu/wypowiedzi przez Fundację 
Oświatową im. ks. Stanisława Konarskiego (KRS 0000007646, NIP: 945-18-98-195) z siedzibą 
w Krakowie przy ul. Akacjowej 5, w dowolnym formacie i we wszystkich mediach dla celów 
działań informacyjno - promocyjnych związanych z moim udziałem w projekcie „Młodzi 
krakowianie działają lokalnie”. 

Powyższa zgoda uprawnia Administratora do zamieszczenia powyższych zarejestrowanych materiałów, 
na stronie internetowej (http://www.oswiatowa.pijarzy.pl.), w mediach społecznościowych na profilach 
należących do Administratora (w szczególności: Facebook) oraz wykorzystania ich w materiałach 
promocyjnych. Wyrażenie przeze mnie zgody jest dobrowolne. Poinformowano mnie, że zgodę mogę 
wycofać w każdym czasie, żądając usunięcia wyżej wskazanych materiałów poprzez kontakt na adres 
fundacja.oswiatowa@gmail.com. Cofniecie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych 
którego dokonano przed jej cofnięciem. 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w ramach realizacji projektu 
"Młodzi krakowianie działają lokalnie" przez Fundację Oświatową im.ks. Stanisława 
Konarskiego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 
osobowych (tekst jednolity: Dz.U.2018.1000 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/670 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 przez WE oraz dostosowanymi do 
nich procedurami obowiązującymi w Fundacji. 
 

Uwaga: podanie danych osobowych jest obligatoryjne ze względu na możliwość uczestnictwa w projekcie 
„Młodzi krakowianie działają lokalnie”, niepodanie danych może skutkować odmową podjęcia 
współpracy przez Administratora 

 

Data  i czytelny 

podpis   

 

ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW*) OSOBY NIELETNIEJ NA UCZESTNICTWO 
DZIECKA W PROJEKCIE „MŁODZI KRAKOWIANIE DZIAŁAJĄ LOKALNIE” 

Czytelne podpisy obydwojga rodziców/ opiekunów  

 

………………………………                                                                                   ………………………………. 
(podpis)                                                                                                           (podpis) 

* W przypadku istnienia jednego opiekuna prawnego należy dopisać „Jedyny opiekun dziecka”. 

 
 
 


