FORMULARZ REKRUTACYJNY DLA UCZESTNIKÓW

Festiwalu wiedzy i badawczych inspiracji
w Gminie ………………
NAUKA, SZKOLNICTWO WYŻSZE, EDUKACJA, OŚWIATA I WYCHOWANIE

(rodzaj zadania publicznego2))
Działania związane z rozwijaniem talentów, pasji dzieci i młodzieży na terenach wiejskich.

(tytuł zadania publicznego)
Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego realizowany na podstawie
umowy nr RU_DE-0043/18 zawartej w dniu 31.08.2018 roku w Poznaniu
z Województwem Wielkopolskim.

DANE UCZESTNIKA
IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA
PŁEĆ DZIECKA

PESEL DZIECKA

WIEK UCZESTNIKA PROJEKTU

DANE KONTAKTOWE
WOJEWÓDZTWO
POWIAT
KOD POCZTOWY , MIEJSCOWOŚĆ
ULICA
NR DOMU/NR LOKALU
TELEFON KONTAKTOWY
E-MAIL PRAWNEGO OPIEKUNA
NAZWA PLACÓWKI EDUKACYJNEJ DO
KTÓREJ UCZĘSZCZA UCZESTNIK
PROJEKTU

 KOBIETA
 MĘŻCZYZNA

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:
1.

Dane osobowe i pozostałe informacje podane przeze mnie w niniejszym FORMULARZU REKRUTACYJNYM
odpowiadają stanowi faktycznemu i są zgodne z prawdą.

2.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku ze statystyką, monitoringiem
i ewaluacją zadania publicznego,

3.

Zostałem/łam poinformowany(a), że zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Samorządu
Województwa Wielkopolskiego

4.

Mam świadomość odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy.

5.

Wyrażam zgodę na upublicznienie mojego wizerunku w postaci zdjęć na potrzeby dokumentacji i promocji
zadania publicznego.

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Fundacja „Wiosna w Sercu” z siedzibą w Koninie
(62-510) przy ul. Akacjowej 5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji uczestników zadania
publicznego zgodnie z zasadą, która głosi, że przetwarzanie danych jest zgodne z prawem, jeśli jest niezbędne w celu
realizacji umowy lub przed jej zawarciem, stąd podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym
wypadku jest art. 6, ust. 1, lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (przetwarzanie jest niezbędne do
wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane
dotyczą, przed zawarciem umowy).Mogą być one udostępniane podmiotom upoważnionym do odbioru tych danych na
podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, z którymi Fundacja „Wiosna w sercu” zawarła umowę powierzenia
przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez osobę, której dane
dotyczą żądania usunięcia dotyczących jej danych osobowych. W związku z przetwarzaniem danych osobowych
przysługuje Tobie prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz
przenoszenia chyba, że przepis szczególny będzie stanowił inaczej. W przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich
danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych masz prawo wnieść skargę do
organu nadzorczego, którym na bazie obowiązujących przepisów jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek konieczne, aby przeprowadzić proces rekrutacji uczestników
zadania publicznego.

...............................................
/miejscowość, data/

…........................
/podpis prawnego opiekuna/

Fundacja „Wiosna w sercu”, ul. Akacjowa 5 62-510 Konin www.wiosnawsercu.pl tel. 607392115

