INTEGRACJA PRZEZ MATEMATYKĘ | OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU (WYPEŁNIA RODZIC/OPIEKUN)

Ja, niżej podpisana/y oświadczam, że jestem rodzicem / opiekunem prawnym* dziecka

_______________________________________________________
Imię i nazwisko dziecka

będącego małoletnim uczestnikiem projektu “Integracja przez matematykę” i ponoszę za nie pełną odpowiedzialność
podczas trwania projektu.

_______________________________________________________
Podpis osoby wypełniającej oświadczenie

* niepotrzebne skreślić
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INTEGRACJA PRZEZ MATEMATYKĘ | ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Ja, niżej podpisana/y oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku i wizerunku pozostającego
pod moją opieką małoletniego uczestnika projektu “Integracja przez matematykę”

_______________________________________________________
Imię i nazwisko dziecka

przez fundację “Graceland” na potrzeby na potrzeby działań promocyjnych i upowszechniających. Wizerunki
uczestników projektu będą utrwalane w formie fotograﬁi cyfrowych lub krótkich relacji video i mogą być umieszczane
na stronie internetowej i na proﬁlach społecznościowych Organizatora projektu “Integracja przez
matematykę” (Facebook, Instagram).

Przyjmuję również do wiadomości, że wizerunki uczestników będą przekazane Fundacji mBanku. Przekazane
wizerunki mogą być opublikowane na stronie internetowej mFundacji i mBanku oraz w mediach społecznościowych
mBanku.

_______________________________________________________
Podpis osoby wypełniającej oświadczenie

1/1

INTEGRACJA PRZEZ MATEMATYKĘ | KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym do projektu
„Integracja przez matematykę” lub formularzach i oświadczeniach złożonych na potrzeby organizacji naboru i
realizacji projektu.

2. Przyjmuję do wiadomości, że uczestnictwo w projekcie „Integracja przez matematykę” wiąże się z koniecznością
udostępnienia moich danych Fundacji “Graceland” oraz Fundacji mBanku.

3. Przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe będą przechowywane przez okres maksymalnie trzech lat od
końca roku kalendarzowego, w którym Fundacja mBanku zatwierdziła wydatki dotyczące realizacji projektu.

4. Złożonym podpisem oświadczam, że znane mi są prawa zawarte w art. 15–22 i 34, Rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady Europy (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).

_______________________________________________________
Miejscowość i data

_______________________________________________________
Podpis rodzica / opiekuna prawnego*

* niepotrzebne skreślić
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POUCZENIE:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja mBanku z siedzibą przy ul. Prostej 18, 00-850 w Warszawie ("Administrator").
Podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora danych osobowych*. Jest on związany
z potrzebą wykonania umowy łączącej Administratora z podmiotem otrzymującym doﬁnansowanie. Podmiot ten, zwany dalej "Realizatorem"
przeprowadza program społeczny ze środków ﬁnansowych Administratora. Udostępnili Państwo swoje dane osobowe Realizatorowi na
potrzeby uczestnictwa w prowadzonym przez niego programie społecznym.
Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celach:
1) realizacji umowy o doﬁnansowanie, zawartej między Administratorem a Realizatorem programu społecznego, którego są Państwo
uczestnikami. Administrator zawarł umowę z Realizatorem w ramach prowadzenia swojej statutowej działalności.
2) wykorzystania Państwa wizerunku dla celów promocyjno-informacyjnych związanych z działalnością społeczną Administratora.
Kategorie Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Administratora obejmują w szczególności: imię i nazwisko, e-mail, nr telefonu,
wizerunek, datę urodzenia, adres zamieszkania, PESEL, imiona rodziców, numer rachunku bankowego, a także inne dane osobowe, przekazane
Administratorowi przez Realizatora programu społecznego, którego są Państwo ostatecznym beneﬁcjentem. Administrator przetwarza
wymienione dane osobowe, by rozliczyć środki otrzymane przez Realizatora.
Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe przez okres:
dot. celu 1) - wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji umowy o doﬁnansowanie oraz rozliczenia efektów pomocy otrzymanej przez
Realizatora programu społecznego, którego są Państwo uczestnikiem;
dot. celu (2) - wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu promocyjno-informacyjnego związanego z działalnością społeczną
Administratora, jednak nie dłużej niż przez okres 3 lat.
Prawnie uzasadniony interes Administratora Państwa danych** dotyczy realizacji umowy o doﬁnansowanie zawartej pomiędzy
Administratorem a Realizatorem programu społecznego, którego Państwo są beneﬁcjentami.
Mają Państwo prawo żądania od Administratora:
1) dostępu do swoich danych osobowych,
2) sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
3) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
4) przeniesienia danych.
Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie Państwa danych osobowych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych. Państwa dane osobowe przetwarzane przez Administratora pochodzą bezpośrednio od Realizatora, z którym Administratora łączy
umowa o doﬁnansowanie. Umowa ta ma na celu realizację programu społecznego, którego Państwo są beneﬁcjentami.

_______________________
* Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt (f) 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 ("RODO").
** Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt (f).
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