OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
W związku z przystąpieniem do projektu projekcie pt. ”Nauka w Polsce + Praktyka w Niemczech = sukces
zawodowy uczniów szkół Powiatu Głogowskiego” Nr projektu: 2017-1-PL01-KA102-037629, realizowanego w
ramach Programu Erasmus + Akcja 1 Mobilność Edukacyjna, finansowanego przez Unie Europejską ze środków
Komisji Europejskiej, oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż
Zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO), artykułu 13:
Pkt.1
a)

Administratorem Pani/a danych osobowych jest: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, pełniąca rolę
Krajowego Centrum Europass mająca siedzibę w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 43
b) W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych
(IOD): pod adresem e-mail: iod@frse.org.pl
c) Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w celu: realizacji projektu
Podstawą przetwarzania Pani/a danych osobowych jest: zgoda
d) Przetwarzanie nie odbywa się na podstawie art.6 pkt.1 lit.f (prawnie uzasadnione interesy realizowane
przez administratora lub przez stronę trzecią)
e) Odbiorca lub kategoria odbiorców: Fundacja może być zobowiązana do przekazania danych do organów
Unii Europejskiej, a także do Państw niebędących członkami Unii Europejskiej, jeżeli okaże się to
wymagane zgodnie z regulacjami dotyczącymi programów i projektów prowadzonych przez Fundację.
Pkt. 2
a) Dane przechowywane będą przez okres: uczestnictwa w projekcie oraz przez okres trwałości projektu
b) Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
ich przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do
przenoszenia danych
c) Ma Pan/i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
d) Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul.
Stawki 2, 00-913 Warszawa
e) Podanie danych: jest dobrowolne,
Konsekwencją niepodania danych jest: brak możliwości udziału w projekcie
f) Pan/i dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu

……………………………………………………………………
czytelny podpis kandydata/ kandydatki

…………………………………………………………………..........
czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych

