
Gdynia, …………………………….. 
1. OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA UDZIAŁ DZIECKA/PODOPIECZNEGO W WOLONTARIACIE 
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego 
 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(imię, nazwisko, pesel) 

w Wolontariacie dla Fundacji Inicjatyw Twórczych „Fordewind” podczas realizacji Festiwalu SLOT 
Pomorze 2019r w Gdyni na Skwerze Arki Gdynia. Wolontariat odbywa się w dniach 6-8 września 2019r, 
godziny wolontariatu ustalane są wg grafika stworzonego przez Koordynatora Wolontariuszy,  
Jakuba Skinderowicza, nr tel. 502 647 463.  
Państwa dziecko/podopieczny będzie objęty ubezpieczeniem NNW. 
 
2. OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU  
Wyrażam zgodę na nieodpłatne, wielokrotne rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka przez 
Fundację Inicjatyw Twórczych „Fordewind” w celach związanych z realizacją działalności statutowej 
Fundacji. W szczególności na utrwalanie wizerunku, obróbkę i powielanie wykonanych materiałów 
audiowizualnych za pośrednictwem dowolnych mediów i kanałów dystrybucji informacji. Wyrażenie 
zgody jest jednoznaczne z tym, iż filmy, fotografie, inne materiały z zajęć mogą zostać umieszczone na 
stronach www Fundacji oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych i publikacjach Fundacji, a także 
serwisach społecznościowych jak np. Facebook (na podstawie art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj. Dz. U. 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). 
 
3. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich oraz mojego dziecka w celach związanych 
realizacją działalności statutowej Fundacji w celach: statystycznych, organizacyjnych i promocyjnych, 
monitoringu i kontroli projektów i działań realizowanych i wspieranych przez Fundację, zgodnie z ustawą 
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. Ustaw z 2002 nr 101, poz. 
926 z poźn. zm.) Mam świadomość, że podanie zgody na przetwarzanie jest dobrowolne, mam prawo 
dostępu do przetwarzanych danych oraz ich poprawiania.   
 
4. KLAUZULA INFORMACYJNA  
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. 
Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informujemy że:  
1) Dane osobowe są powierzone Fundacji Inicjatyw Twórczych „Fordewind” z siedzibą w Gdyni (81-173) 
przy ulicy gen. Marii Wittekówny 10 KRS nr 0000444708, reprezentowanej przez Prezesa Zarządu – 
Kryspina Pluta, który jest ich administratorem.  
2) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: podmioty świadczące usługę obsługi systemów  
i oprogramowania informatycznego oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 
podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej).  
3) Posiada Pani/Pan prawo do dostępu swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w przepisach RODO.  
4) Przysługuje Pani//Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przeniesienia swoich 
danych do innego podmiotu, a także złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
5) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez cały okres realizacji działań projektu, a po 
zakończeniu realizacji działań promocyjnych przechowywane będą w celu obowiązkowej archiwizacji 
dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach.  
6) Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne, w przypadku odmowy podania 
danych może nie być możliwe wzięcie udziału w projekcie. 
 
IMIĘ I NAZWISKO RODZICA/OPIEKUNA …………………………………………………………………………………………………… 
 
PESEL …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
PODPIS…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
W razie potrzeby, podaję numer telefonu do kontaktu: …………………..........................................................  


	Gdynia, ……………………………..

