Projekt ODETCHNIJ Z KULTURĄ dofinansowany jest ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i
Sportu, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Imię i nazwisko uczestnika
warsztatów
imię i nazwisko rodzica/
opiekuna uczestnika projektu
Telefon i adres e-mail do
rodzica/ opiekuna uczestnika
warsztatów

Zgoda na wykorzystanie wizerunku w projekcie ODETCHNIJ Z KULTURĄ i
oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich
Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody na nieodpłatne używanie i rozpowszechnianie wizerunku
mojego dziecka/podopiecznego w związku z udziałem w warsztatach ”Odetchnij z kulturą”.
Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas
projektu mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Fundacji Ładne Historie,
wykorzystane w materiałach informacyjnych i promocyjnych Fundacji (publikacje, Internet, w
tym media społecznościowe) oraz na stronie internetowej partnerów: Stowarzyszenia na Rzecz
Osób z Niepełnosprawnościami OSTOJA oraz MKDNiS w Warszawie.

Jednocześnie brak zgody na rozpowszechnianie uniemożliwia udział w projekcie.
DANE RODZICA/OPIEKUNA UCZESTNIKA WARSZTATÓW
Imię i nazwisko
Podpis

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Niniejszym oświadczam, że zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych Nr
2016/679 wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego
dziecka/podopiecznego przez Fundacje Ładne Historie (administrator danych) z siedzibą w
Świdnicy, w celu realizacji, ewaluacji i sprawozdawczości projektu „Odetchnij z kulturą”.
Przyjęłam/Przyjąłem do wiadomości
DANE RODZICA/ OPIEKUNA UCZESTNIKA WARSZTATÓW
Imię i nazwisko
Podpis

KLAUZULA INFORMACYJNA
Fundacja Ładne Historie z siedzibą w Świdnicy przy ul. Długiej 33, jako administrator danych,
informuje Panią/Pana, iż:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne by uczestniczyć w warsztatach w
ramach projektu „Odetchnij z kulturą” , zakres przetwarzanych danych osobowych zawartych jest
w kwestionariuszu obejmuje wizerunek, nagranie głosu oraz wizji oraz dane osobowe w postaci
imienia oraz nazwiska osoby uczestnika projektu lub jego rodzica/ opiekuna.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji projektu „Odetchnij z kulturą”; na podstawie
art. 6 ust. 1 pkt) a i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r.; w celu przeprowadzania ewaluacji realizacji zadań Administratora,
sprawozdawczości, upowszechniania informacji i działań związanych z realizacją projektu,
realizacji innych czynności regulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz w
celach archiwalnych.
Od momentu pozyskania, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do
realizacji celów wskazanych w pkt. 2, dochodzenia związanych z nimi roszczeń, okres
wymagany przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz przez okres przechowywania
zgodny z umową dotacyjną zawartą między Fundacją Ładne Historie a Ministerstwem Kultury
Dziedzictwa Narodowego i Sportu;
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych
jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r.;
Dane osobowe mogą zostać udostępnione: podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz
organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie
obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym,
gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną. Twoje dane mogą zostać
udostępnione podmiotowi przekazującemu dofinansowanie w ramach programu Kultura
Dostępna tj. Ministerstwu Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Przyjęłam/Przyjąłem do wiadomości
DANE RODZICA/ OPIEKUNA UCZESTNIKA PROJEKTU
Imię i nazwisko
Podpis

