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Oświadczenie 

w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych    

 

 

W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Aktywna Szkoła z klimatem i zdrową atmosferą", 

finansowanego z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, 

opracowanego i realizowanego przez Stowarzyszenie Wspólnotę Bona Fide z Poznania, w terminie od 

1 grudnia 2021 r. do 30 września 2023 r., składam oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na 

przetwarzanie danych osobowych.  

 

Ja niżej popisana/podpisany na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust.  2 lit. a 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119/1, z 

4.5.2016, zwanego dalej „RODO” wyrażam zgodę na przetwarzanie następujących kategorii moich 

danych osobowych (imię, nazwisko, telefon, mail, miejsce pracy, zajmowane stanowisko),  

w zakresie niezbędnym na potrzeby realizacji pn. „Aktywna Szkoła z klimatem i zdrową atmosferą”.  

 

1. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.  

2. Podane przeze mnie dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu 

„Aktywna Szkoła z klimatem i zdrową atmosferą", w szczególności w zakresie działań informacyjno-

promocyjnych, rekrutacji, potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, 

monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości.  

3. Jest mi wiadomym, że posiadam prawo do: 

1) żądania od wskazanego w niniejszym oświadczeniu administratora danych osobowych: 

a) dostępu do moich danych osobowych; 

b) sprostowania moich danych osobowych; 

c) usunięcia moich danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych  

w art. 17 ust. 1 RODO i jeżeli przetwarzanie moich danych osobowych nie jest niezbędne 

w zakresie wskazanym w art. 17 ust. 3 RODO; 

d) ograniczenia przetwarzania moich danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 

18 ust. 1 RODO,   

2) wniesienia do wskazanego w niniejszym oświadczeniu administratora danych osobowych 

sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych: 

a) na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim 

przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim, 

3) przenoszenia moich danych osobowych, 

4) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza 

przepisy RODO, 

5) wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie moich danych osobowych.  

4. Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione upoważnionym organom zgodnie  

z obowiązującym prawem. 
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5. Podanie danych jest warunkiem koniecznym do otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest 

równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. 

6. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

7. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

8. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Aktywni Obywatele – 

Fundusz Regionalny oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji. 

9. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty 

elektronicznej: biuro@swbf.org.pl.  
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Miejscowość i data 

 

_________________________________ 

podpis/y i pieczęcie imienne osób uprawnionych 

do reprezentacji szkoły 
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Pieczęć Szkoły  
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