MATMA ZE SCRATCHEM I NIE TYLKO…
____________________________________________________________

Brzeziny, dnia 6 lipca 2020r.

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
PN. „MATMA ZE SCRATCHEM I NIE TYLKO” DZIECKA
Niniejszym deklaruję uczestnictwo mojego syna/ mojej córki:

Imię i nazwisko dziecka
DATA URODZENIA:
MIEJSCOWOŚĆ ZAMIESZKANIA:
E-MAIL RODZICA:
TELEFON RODZICA:
PREFERENCJA UCZESTNICTWA W ZAJECIACH W GODZINACH:
 10:00 – 11:30
 13:00 – 14:30

W projekcie pn. „MATMA ZE SCRATCHEM I NIE TYLKO” realizowanego przez
Stowarzyszenie I love math za pomocą metod kształcenia i komunikacji na odległość.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka w celu realizacji
procesu rekrutacji i realizacji projektu pn. „Informatyka bez granic”.
Oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

……………………….…………………
czytelny podpis rodzica /opiekuna prawnego

DATY ODBYWANIA SIĘ ZAJĘĆ:
21.07, 22.07, 23.07, 24.07, 27.07, 28.07, 29.07, 30.07
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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego syna/córki

przez Stowarzyszenie I love math, 95-060 Brzeziny, ul. Lasockich 34a udostępnionych w
ramach zgłoszenia/realizacji projektu „MATMA ZE SCRATCHEM I NIE TYLKO”.
Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie I love math, 95-060 Brzeziny, ul.
Lasockich 34a.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: rodo@imath.pl
Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie
przepisów prawa. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych
osobowych i prawo do ich sprostowania.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych skutkować będzie
brakiem możliwości przystąpienia do projektu.

……………………….…………………
czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA
Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających
wizerunek mojego dziecka

Udzielam zgodę nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania
materiałów z wizerunkiem mojego dziecka, utrwalonego podczas zajęć, warsztatów, wydarzeń
organizowanych w ramach programu „Informatyka Bez Granic”, zgodnie z ustawą z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.
poz. 1191). Zgoda obejmuje zamieszczanie zdjęć na stronach internetowych w/w instytucji,
profilach w portalach społecznościowych oraz publikacje w gazetach, czasopismach, folderach
promujących program „Informatyka Bez Granic” oraz o nim informujących.

……………………….…………………
czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego

Brzeziny, 06.07.2020r.
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Klauzula informacyjna – pośrednie zbieranie danych. Administratorem
Państwa danych osobowych jest Fundacja mBanku z siedzibą przy ul.
Senatorskiej 18, 00-950 w Warszawie ("Administrator") - Kliknij, aby przeczytać
więcej
•

•

•

•

•

•

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzasadniony interes
Administratora danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt (f) 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 ("RODO"), związany z wykonaniem umowy łączącej
Administratora z podmiotem otrzymującym dofinansowanie, któremu udostępnili Państwo
swoje dane osobowe.
Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach: realizacja umowy o
dofinansowanie zawartej w ramach prowadzenia statutowej działalności przez Administratora z
podmiotem realizującym program społeczny ze środków finansowych Administratora, którego
są Państwo uczestnikami; oraz wykorzystanie Państwa wizerunku w celu promocyjnoinformacyjnym związanym z działalnością społeczną Administratora.
Kategorie Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Administratora obejmują w
szczególności imię i nazwisko, e-mail, nr telefonu, wizerunek, datę urodzenia, adres
zamieszkania, PESEL, imiona rodziców, numer rachunku bankowego, a także inne dane
osobowe, przekazane Administratorowi przez podmiot realizujący program społeczny, którego
są Państwo ostatecznym beneficjentem, w celu rozliczenia otrzymanych środków.
Państwa
dane
osobowe
przetwarzane
będą
przez
okres:
1. w zakresie celu (1) wskazanego powyżej - wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji umowy
o dofinansowanie oraz rozliczenia efektów pomocy otrzymanej przez podmiot realizujący
program społeczny ze środków finansowych Administratora, którego są Państwo uczestnikiem;
2. w zakresie celu (2) wskazanego powyżej - wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu
promocyjno-informacyjnego związanego z działalnością społeczną Administratora, jednak nie
dłużej niż przez okres 3 lat.
Prawnie uzasadniony interes Administratora Państwa danych, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt (f),
związany jest z realizacją umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Administratorem, a
podmiotem realizującym program społeczny, którego Państwo są beneficjentami.
Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych. Ponadto mają Państwo prawo do
wniesienia skargi na przetwarzanie Państwa danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych (PUODO). Państwa dane osobowe przetwarzane przez Administratora
pochodzą bezpośrednio od podmiotu, z którym Administratora łączy umowa o dofinansowanie,
celem której jest realizacja programu społecznego, którego Państwo są beneficjentami.

……………………….…………………
czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego

Brzeziny, 06.07.2020r.
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