
 

 

Karta Zgłoszenia 

 
do projektu „EKO PRZYGODA aktywizacja dzieci i młodzieży z powiatu Kolbuszowskiego 

w ramach programu Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa 

Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 

2021-2030. 

 

IMIĘ I NAZWISKO 
UCZESTNIKA 

 

 

DATA URODZENIA 
 

 

ADRES ZAMIESZKANIA 
 

 

SZKOŁA 
 

 

NUMER TELEFONU 
RODZICA/OPIEKUNA 

 

DEKLARACJA 
UCZESTNICTWA W 

DZIAŁANIACH 
PROJEKTOWYCH 

Zgłaszam uczestnictwo MOJEGO DZIECKA w działaniach 
projektowych: 
 
1. Półkolonia o tematyce ekologicznej w terminie: 
08.08.2022 r. – 12.08.2022 r. lub  
16.08.2022r. – 22.08.2022r. (proszę podkreślić właściwy 
termin) 
2. Wycieczka do zagrody ekologicznej – wrzesień 2022  
3. Zajęcia tematyczne w terenie -  sprzątanie świata, sadzenie 
lasu, powtórne wykorzystanie zużytych materiałów – 3 
spotkania (podczas weekendów) – wrzesień – październik 
2022 
4. KLUB MŁODEGO EKOLOGA – rok szkolny 2022/2023 
5. Spotkanie podsumowujące – listopad 2022 
 

 

 

 

Data zgłoszenia………………………………………………………………………………………… 

Podpis rodzica/opiekuna………………………………………………………………………….. 



 
 

 

 

 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

 

 

Wyrażam zgodę na udostępnianie i upowszechnianie wizerunku mojego dziecka w projekcie 
„EKO PRZYGODA - aktywizacja dzieci i młodzieży z powiatu kolbuszowskiego” 

w formie jego rozpowszechnienia w: mediach elektronicznych, 

w szczególności na stronach internetowych i w mediach społecznościowych w celu promocji 

projektu oraz upowszechniania i dokumentowania działań projektowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data zgłoszenia………………………………………………………………………………………… 

Podpis rodzica/opiekuna………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 



 
KLAUZULA INFORMACYJNA: 

 

Zgodnie 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. EU. L Nr 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. 

Urz.UEL127z23.05.2018,str.2) informujemy, iż: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalna Fundacja Rozwoju „Serce”, ul. 
Handlowa 2a, 36-100 Kolbuszowa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego   
pod nr 0000214559, REGON: 831376101, NIP: 8141586199  

2. W sprawach z zakresu danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Fundacją pod adresem 

fundacja_serce@op.pl  

3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji, realizacji projektu, kontroli i ewaluacji 

i przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w 

treści zgody. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a ww. Rozporządzenia i 

przechowywane przez okres archiwizacji dokumentacji projektowej- w okresie 5 lat od zakończenia 

projektu, tj. do 31 grudnia 2027 r. 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają 

dane osobowe w imieniu Administratora. 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest Administratorowi ma charakter dobrowolny. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma 

wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,  

z obowiązującym prawem. 

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo 

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. 

- wniesienie skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z 

naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

Data zgłoszenia……………………………………………………………………………… 

Podpis rodzica/opiekuna……………………………………………………………… 

 

 

 

mailto:fundacja_serce@op.pl

