Zgłoszenie do udziału w projekcie: “Bezpłatny cykl warsztatów psychologicznych
dla młodzieży W LABIRYNCIE EMOCJI”.
ZGODA NA UDZIAŁ W PROJEKCIE
Oświadczam, że wyrażam / nie wyrażam* zgodę/y na udział mojego dziecka w projekcie “Bezpłatny cykl
warsztatów psychologicznych dla młodzieży”
Oświadczam, że zobowiązuję się do udziału mojego dziecka we wszystkich spotkaniach w następujących
terminach: 21.05, 28.05, 4.06, 11.06, 18.06
Oświadczam, że wyrażam / nie wyrażam* zgodę/y na ćwiczenia w parach z innymi uczestnikami.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych (np. przesyłanie
informacji o wydarzeniach, akcjach promocyjnych etc.), w postaci:
□ numeru telefonu

□ adresu e-mail

□ adresu e-mail w celu przesyłania newslettera

Czy występują alergie pokarmowe? Jeśli tak proszę wymienić:
…………………………………………………………………………………………………………….

Dane kontaktowe rodzica lub opiekuna prawnego:
mail: ………………………..…….…………

telefon: …........................................................

Dane kontaktowe uczestnika :
mail: …. ………….………..………..……….
..…..…………………………………………….
czytelny podpis osoby zgłaszającej się

telefon: .….......................................................
………………………………………………….
czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć przez opiekuna prawnego/rodzica wypełniony do
siedziby Fundacji Mosty w Gdańsku przy Al. Zwycięstwa 54/1.
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KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 osobowych) (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy
Panią/Pana o tym, że:
1) administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Fundacja Mosty w Gdańsku, przy Al. Zwycięstwa
54/1, 80-207.
2) wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem
danych poprzez: email: pawel.kakol@mostyzamiastmurow.pl
3) Dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane są w celu realizacji zadań w ramach projektu: Bezpłatny cykl
warsztatów psychologicznych dla młodzieży.
4) Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji projektu, a po tym czasie przez
okres oraz w zakresie wymaganym przez właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
5) Pani/Pana dane mogą zostać przekazane: ‒ organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym
zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które
wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; ‒ innym podmiotom, które na podstawie
stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe.
6) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
7) Administrator nie ma zamiaru przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowych.
8) W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana dziecka, przysługują Pani/Panu następujące
prawa: ‒ prawo dostępu do danych osobowych, ‒ prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych,
‒ prawo żądania usunięcia danych osobowych, - prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych.
9) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
10) Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie
ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych dziecka Administratorowi ma charakter dobrowolny.
Zapoznałem/am się: …...................................................................................................................
(miejscowość, data, czytelny podpis imię i nazwisko)
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