
 

Załącznik nr 1 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

W związku z przystąpieniem mojego dziecka do projektu WRPO  „Dobre kształcenie 

zawodowe miarą sukcesu – inwestowanie  w kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz 

zdobywania umiejętności na rynku pracy” realizowanym przez Gminę Zduny/ Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Zdunach. Projekt jest współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i 

szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe 

młodzieży – tryb konkursowy. 

 

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

1. Administratorem przetwarzającym Twoje dane osobowe jest Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Zdunach, mieszczący się przy ulicy Strzeleckiej 10. Aby Twoje 

dane przetwarzane były zgodnie z prawem, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych.  

Możesz skontaktować się z naszym Inspektorem pod adresem email: w_dolata@wp.pl 

lub wyślij list na adres:  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach ul. Strzelecka 10 

63-760 Zduny. 

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest rozporządzenie 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 a także przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  

27 kwietnia 2016 r. jak również ustawy z dnia 10 maja 2018 r. i innych przepisów wykonawczych 

do ustawy 

3. Dane osobowe mojego dziecka będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, 

realizacji projektu WRPO  „Dobre kształcenie zawodowe miarą sukcesu – inwestowanie  

w kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz  zdobywania umiejętności na rynku 

pracy”, ewaluacji, monitoringu, kontroli i sprawozdawczości w ramach WRPO 2014+ 

4. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna    

z brakiem możliwości udzielania wsparcia w ramach projektu. 

5. Mam prawo do wglądu do treści danych i ich poprawienia. 

 

………………………………………………………………  ………………………………………………………………… 

miejscowość, data     podpis rodzica /opiekuna uczestnika projektu 
 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2 
 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU  
uczestnika (niepełnoletniego) projektu WRPO  „Dobre kształcenie zawodowe miarą 

sukcesu – inwestowanie  w kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz zdobywania 
umiejętności na rynku pracy” 

 

 

 

Ja, ……………………………………………………………zamieszkały w……………………………………………........, 

legitymujący się dowodem osobistym o numerze i serii ………………………………., posiadający 

numer PESEL …………………………………… udzielam niniejszym zezwolenia na rozpowszechnianie  

wizerunku mojego dziecka/osoby niepełnoletniej będącej pod moją opieką prawną: 

…………………………………………………………   podczas  realizacji  zadań  w związku z uczestnictwem w 

projekcie WRPO  „Dobre kształcenie zawodowe miarą sukcesu – inwestowanie w kształcenie 

zawodowe młodzieży na rzecz zdobywania umiejętności na rynku pracy” 

 

Zezwolenie niniejsze obejmuje wykorzystanie wizerunku (zdjęć i innych materiałów) 

w dowolnych mediach oraz w innych materiałach, na dowolnym polu eksploatacji i nie jest 

ograniczone czasowo ani terytorialnie. 

 

 

......................................                                                       ........................................................... 

   data                                                                                           podpis rodzica/opiekuna uczestnika projektu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        

Załącznik nr 2 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU  
uczestnika (pełnoletniego) projektu WRPO  „Dobre kształcenie zawodowe miarą sukcesu – 
inwestowanie  w kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz zdobywania umiejętności na rynku 

pracy” 
 

 

 

Ja, …………………………………………………………… zamieszkały w……………………………………………........, 

legitymujący się dowodem osobistym o numerze i serii ………………………………., posiadający 

numer PESEL …………………………………… udzielam niniejszym zezwolenia na rozpowszechnianie  

wizerunku mojego dziecka/osoby niepełnoletniej będącej pod moją opieką prawną: 

…………………………………………………………   podczas  realizacji  zadań  w związku z uczestnictwem w 

projekcie WRPO  „Dobre kształcenie zawodowe miarą sukcesu – inwestowanie w kształcenie 

zawodowe młodzieży na rzecz zdobywania umiejętności na rynku pracy” 

 

Zezwolenie niniejsze obejmuje wykorzystanie wizerunku (zdjęć i innych materiałów) w 

dowolnych mediach oraz w innych materiałach, na dowolnym polu eksploatacji i nie jest 

ograniczone czasowo ani terytorialnie. 

 

 

......................................                                                            ........................................................... 

   data                                                                                                podpis uczestnika projektu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 3 

 

PISEMNA ZGODA RODZICA LUB PRAWNEGO OPIEKUNA 
- załącznik do deklaracji uczestnictwa w projekcie 

 

Ja, niżej  podpisany(a),  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

(imię i nazwisko składającego oświadczenie) 

zamieszkały(a) 

 

……………………………..……………………………..……………………………………………………………………..…………… 

(adres zamieszkania – kod, miejscowość, ulica, numer domu/mieszkania) 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka/podopiecznego 

 

……………………………..……………………………..……………………………………………………………………..…………… 

(imię i nazwisko uczestnika projektu, klasa, profil) 

 

W projekcie WRPO  „Dobre kształcenie zawodowe miarą sukcesu – inwestowanie  w 

kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz zdobywania umiejętności na rynku pracy” 

realizowanym przez Gminę Zduny/ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach. Projekt jest 

współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, 

Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb 

rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy. Termin 

realizacji projektu od 1.09.2019 do 29.01.2021. 

1. Potwierdzam prawidłowość informacji zawartych w Formularzu zgłoszeniowym. 

2. Jestem świadoma /y, iż moje dziecko uczestnicząc w projekcie zobowiązany jest do 

przestrzegania Regulaminu projektu. 

3. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem projektu i akceptuję warunki w nim 

zawarte. 

4. Oświadczam, że stan zdrowia dziecka nie wykazuje przeciwwskazań do udziału w projekcie. 

5. Realizator odpowiada za bezpieczeństwo dziecka wyłącznie w trakcie zajęć. 

6. Wyrażam zgodę na samodzielny ;powrót dziecka po zakończonych zajęciach. 

7. Upoważniam Gminę Zduny/Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach i wyrażam zgodę na 

gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych  (zgodnie z 

rozporządzeniem 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 a także przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia  27 kwietnia 2016 r. jak również ustawy z dnia 10 maja 2018 r. i 

innych przepisów wykonawczych do ustawy) w celu monitoringu, kontroli i ewaluacji Projektu. 

 

………………………………………………………………  ………………………………………………………………… 

miejscowość, data, podpis rodzica/opiekuna   nr tel. kontaktowego   

   

 



 

 

 


