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Zgłoszenie do projektu
Liczba miejsc jest ograniczona. Udział w projekcie jest bezpłatny.

IMIĘ I NAZWISKO: 

DATA URODZENIA:

MIEJSCE ZAMIESZKANIA:

POWIAT:

TEL:

E-MAIL:

Odpowiedz na poniższe pytania:

1. Co najczęściej robisz po szkole/uczelni?

2. Co mógłbyś robić godzinami, co jest Twoją pasją?

Twoje dane osobowe zamieszczone w powyższym formularzu zostaną wykorzystanie tylko i
wyłącznie na potrzeby projektu “Gra w historię”.

OŚWIADCZENIA:
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 Oświadczam, że dane podane przeze mnie w formularzu zgłoszeniowym są prawdziwe.

 Oświadczam, że swoje dane podaję dobrowolnie.

 Wrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych

przez Fundację „W rozwoju” z siedzibą w Opolu, przy pl. Teatralny 4-5/1, 45-056
 Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie podanych przeze mnie danych 

osobowych przez Fundację „W rozwoju” wykonywanych podczas zajęć realizowanych w 
ramach projektu, na cele realizacji projektu „Gra w historię” w sposób tradycyjny i 
zautomatyzowany.

 Wyrażam zgodę na nieodpłatne upublicznienie mojego wizerunku, który może zostać 

wykorzystany w postaci zdjęć, wideo i audio na potrzeby dokumentacji i publikacji oraz do 
celów promocyjnych, monitoringowych i ewaluacyjnych projektu.

 Oświadczam, iż mam świadomość, że mam prawo dostępu do treści danych oraz 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; co zgłoszę drogą 
mailową pod adres biuro@fundacjawrozwoju.org lub pocztą tradycyjną pod adres: pl. 
Teatralny 4-5/1, 45-056 Opole. 

 Oświadczam, iż mam świadomość, że mam prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
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.

 Data i podpis …………………………………………………………………

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: 
 Deklaruję wolę uczestnictwa w projekcie pn. „ Gra w historię”.

 Zapoznałem/łam się i akceptuję Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie. 

 W przypadku zakwalifikowania do udziału deklaruję uczestnictwo w projekcie, a w razie 

niemożności wzięcia w nim udziału zapewnię zastępstwo osoby, spełniającej kryteria 
rekrutacji.

Data i podpis …………………………………………………………………


