
                                              
 
 
 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

 
Załącznik nr 3 

do Regulaminu udziału w zajęciach pozalekcyjne 
 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE 
DANYCH OSOBOWYCH ORAZ WYKORZYSTANIE WIZERUNKU NA POTRZEBY PROJEKTU 

 
 
W związku z przystąpieniem do Projektu pn. „Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych ogólnokształcących”  realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. 
Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

1) administratorem tak zebranych danych osobowych jest Minister Rozwoju Regionalnego 
pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pełny 
adres: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2 / 4, 00 - 926 Warszawa; 

2) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji 
projektu pn. „Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
ogólnokształcących”, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki; 

3) moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu udzielenia 
wsparcia, realizacji projektu pn. „Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych ogólnokształcących”, ewaluacji, kontroli, monitoringu 
i sprawozdawczości          w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 

4) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna 
z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu; 

5) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 
 

Dodatkowo wyrażam / nie wyrażam
*  zgody (niepotrzebne skreślić) na nieodpłatne wykorzystanie 

mojego wizerunku w publikacjach, w prasie oraz w Internecie, jak również w przygotowanych przez 
Miasto Katowice akcjach i materiałach promocyjnych i / lub reklamach wyłącznie na potrzeby projektu 
zgodnie z ustawą z dnia 4.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. 
Nr 90, poz. 631, z późn. zm.). 

Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas zajęć 
lub konferencji mogą zostać umieszczone na stronie internetowej projektu oraz wykorzystane 
w materiałach promocyjnych. 

Podpisanie oświadczenia jest dobrowolne. 

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

(Miejscowość i data)            (Czytelny podpis uczestnika projektu) 
 

................…………………………………………… 

(Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)
**

 

 
 

                                                
  *Niewłaściwe skreślić 
** W przypadku uczestnictwa osoby nieletniej oświadczenie powinno zostać podpisane zarówno przez uczestnika projektu jak 
również przez jego rodzica/opiekuna prawnego. 
 


