
 
Dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię 

Rozwoju Filantropii w Polsce Ośrodka Działaj Lokalnie – Fundacji Nauka dla Środowiska 

        

………….…………………………………………………… 

                                                                                                                       Data,  podpis osoby dorosłej 

 

Klauzula zgody na wykorzystanie wizerunku dla celów programu „Działaj Lokalnie” 

Informacja wprowadzająca 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce z siedzibą w 
Warszawie (00-590), Marszałkowska 6/6 oraz Fundacja Nauka dla Środowiska z siedzibą w Koszalinie (75-620) ul. Racławicka 
15-17, (dalej jako: „Administratorzy”) 

Wyrażenie poniższych zgód jest dobrowolne. Przysługuje Pani/Panu prawo ich wycofania w dowolnym momencie. 
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem. 

ZGODY 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Nauka dla Środowiska z siedzibą w Koszalinie (75-620) ul. Racławicka 15-
17  oraz Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce z siedzibą w Warszawie (00-590), Marszałkowska 6/6 moich 
danych osobowych zawartych powyżej w celu umożliwienia administrowania programem „Działaj Lokalnie”, w tym 
umożliwienia kontaktu. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratorów mojego wizerunku, wizerunku mojego dziecka i jego nieodpłatne 
rozpowszechnianie w celach reklamowych, marketingowych i promocyjnych związanych z prowadzoną przez 
Administratorów działalnością, w szczególności jego udostępnienie na stronie internetowej Administratorów 
oraz w materiałach promocyjnych i ofertach przygotowywanych przez Administratorów. Zgoda obejmuje wykorzystanie, 
utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z 
prowadzoną przez Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację Nauka dla Środowiska działalnością i 
celami programu „Działaj Lokalnie”. 

□ TAK – dla ODL 

□ TAK – dla Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce 

 

 ………………………………………………….. 
   data i podpis 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA  

W WARSZTATACH KRAWIECKICH ORGANIZOWANYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU   

„MASZYNY NA START” 

IMIĘ I NAZWISKO MAMY  

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA   

WIEK DZIECKA  

ADRES 
 

 
 

TELEFON KONTAKTOWY 
 
 

INDYWIDUALNE POTRZEBY / 
UWAGI 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią i akceptuję postanowienia Regulaminu rekrutacji uczestników 
warsztatów krawieckich w ramach projektu „Maszyny na start” 



 
Dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię 

Rozwoju Filantropii w Polsce Ośrodka Działaj Lokalnie – Fundacji Nauka dla Środowiska 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwane 

dalej w skrócie „RODO” . W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi od 25 maja 2018 

roku przepisami RODO, Przedstawiciel Klubu Rodziny informuje, natomiast Pan/ Pani …………………………………………………….……… 

przyjmuje do wiadomości, iż: 

1. administratorem Pani/Pana i Pani dziecka danych osobowych jest Klub Rodziny, Plac pod Lipami 9, 76-004 Sianów. 
2. Dane kontaktowe administratora danych osobowych: k.grudzienkuska@gmail.com 
3. Pani/Pana i Pani dziecka dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji projektu „Maszyny na Start” 

dofinansowanego ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez 
Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce Ośrodka Działaj Lokalnie – Fundacji Nauka dla Środowiska. Niezbędność 
przetwarzania danych osobowych wynika z przepisów prawa: Art. 6 ust 1 lit c) oraz art. 9 ust 2 lit b) oraz h) RODO, a także 
ART. 14 UST. 1 I 2 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE 
(DZ. U. Z 2016 R. POZ. 239 I 395) 

4. odbiorcą Pani/Pana i Pani dziecka danych osobowych będą firmy/osoby, którym Klub Rodziny powierzyło świadczenie 
usług księgowych, kadrowych oraz Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce z siedzibą w Warszawie (00-
590), Marszałkowska 6/6 oraz Fundacja Nauka dla Środowiska z siedzibą w Koszalinie (75-620) ul. Racławicka 15-17 

5. Pani/Pana i Pani dziecka dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania. 
Pomimo zakończenia realizacji celu przetwarzania, dane mogą być dalej przechowywane, jeżeli istnieje obowiązek ich 
archiwizacji z mocy prawa, lecz nie dłużej niż przez okres wymagany prawem. Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie 
udzielonej zgody, to ich przechowywanie zakończy się od czasu pisemnego cofnięcia zgody, które to pozostaje bez 
wpływu na ich przetwarzanie przed cofnięciem wydanej uprzednio zgody.; 

6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i danych dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w 
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie 
zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących i Pani dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r.; 

8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych własnych i dziecka jest wymogiem dobrowolnym. 
9. Pani/Pana i Pani dziecka dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

……………………….………………………….. 

Data i podpis potwierdzający zapoznanie się z klauzulą informacyjną 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich i mojego dziecka danych osobowych w ramach realizacji projektu „Maszyny na Start”  

realizowanego przez Klub Rodziny ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 

realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce Ośrodka Działaj Lokalnie – Fundacji Nauka dla Środowiska. Tym 

samym wyrażam zgodę na udostępnianie moich i mojego dziecka danych do celów monitoringu, kontroli i ewaluacji w ramach 

realizowanego projektu oraz przeprowadzanych na zlecenie Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie 

– Fundacji Nauka dla Środowiska oraz firmom/osobom, którym Klub Rodziny powierzył świadczenie usług księgowych, kadrowych. 

Jednocześnie oświadczam, że zostałam poinformowana o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich i mojego dziecka 

danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było 

dobrowolne. 

……………………….………………………….. 

Data i podpis 

W związku z przystąpieniem do Projektu „Maszyny na Start” realizowanego przez Klub Rodziny ze środków programu „Działaj 

Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce Ośrodka Działaj 

Lokalnie – Fundacji Nauka dla Środowiska wyrażam zgodę na nieodpłatne, wielokrotne i bezterminowe utrwalenie i 

rozpowszechnianie mojego wizerunku i wizerunku mojego dziecka utrwalonego na zdjęciach wykonanych w ramach działań 

promocyjnych i archiwizacyjnych do Projektu, na stronach internetowych, w publikacjach oraz za pośrednictwem wszelkich 

pozostałych mediów/kanałów dystrybucji informacji o projekcie. Jednocześnie oświadczam, że wykorzystywanie tych zdjęć nie 

stanowi naruszenia moich i mojego dziecka dóbr osobistych. Zdjęcia te mogą być wykorzystywane wyłącznie do promocji i 

komunikacji Projektu. 

……………………….………………………….. 

Data i podpis 


