
 
 

Projekt - ,, Przystanek- popularyzacja nauki” 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

Imię i nazwisko Opiekuna 

prawnego 

 

Adres e-mail:  

Numer telefonu  

Imię i nazwisko Uczestnika   

Data urodzenia Uczestnika  

Wiek dziecka  

Adres zamieszkania 

Uczestnika 

 

Nazwa i adres szkoły/klasa  

 

 

INFORMACJA DLA OPIEKUNA PRAWNEGO  

O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
UCZESTNIKA PROJEKTU 

 

 

Projekt pt.” Przystanek – popularyzacja nauki” 
 

 

Zgodnie z art. 13 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 (zwane dalej 

RODO) Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II informuje, że: 
 

1. Administratorem Pańskich danych osobowych oraz Uczestnika projektu, w tym wizerunku jest 

Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II z siedzibą przy ul. Sidorskiej 95/97, 21-

500 Biała Podlaska. 

2. W Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II wyznaczony jest Inspektor Ochrony 

Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@akademiabialska.pl. lub tel. 

83 344 99 82. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się we wszystkich sprawach 

mailto:iod@akademiabialska.pl


dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych  

z przetwarzaniem danych. 

3. Państwa dane osobowe oraz Uczestnika projektu, przetwarzane są w celu organizacji, obsługi  

i przebiegu Projektu organizowanego przez administratora, w tym sporządzenia listy uczestników, 

przekazywania informacji organizacyjnych, rejestrowaniu głosu i wizerunku oraz ich 

rozpowszechniania w celach informacyjnych i promocyjnych na stronach internetowych 

administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i f  „RODO”.  

4. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika projektu, w tym wizerunku i głosu będzie 

administrator. 

5. Dane osobowe  przetwarzane będą  przez okres do 3 miesięcy od zakończenia Projektu. 

6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz 

prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem. 

7. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej 

dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO  

z dnia 27 kwietnia 2016r. 

8. Udostępnione dane osobowe będą profilowane jedynie w zakresie przedstawienie propozycji 

uczestnictwa w kolejnych projektach organizowanych przez administratora. 

9. Udostępnione dane osobowe nie będą udostępnione do państwa trzeciego i organizacji 

międzynarodowych. 

10. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pańskich danych osobowych oraz Uczestnika projektu, w tym 

wizerunku i głosu jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Projekcie. 

 

 

 

W związku z udziałem Uczestnika projektu w Projekcie, wyrażam zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych, w tym wizerunku i głosu w celu i zakresie niezbędnym do organizacji i 

realizacji Projektu finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki, jak również ich 

rozpowszechniania w celach informacyjnych i promocyjnych na stronach internetowych 

administratora. 

 

………………………….………………………………… 

(czytelny podpis Opiekuna prawnego Uczestnika projektu) 

 

 

 

 

 

 

 

 


