
 

 
………………………………., dnia ………………2021 r. 

 
 

……………………………………………………………………. 
(Imię i nazwisko dziecka) 
 
 
 
 
 

Oświadczenie 
 

Ja, niżej podpisany/a jako rodzic / prawny opiekun* mojego syna/ mojej córki *wyrażam zgodę / nie 

wyrażam* zgody, na udział mojego dziecka w nieodpłatnych warsztatach organizowanych w ramach projektu 

Fine At School. Jednocześnie, wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie i wykorzystanie przez Wyższą Szkołę 

Biznesu i Nauk o Zdrowiu z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 278, 90 – 361 Łódź, materiałów zdjęciowych z 

wizerunkiem mojego dziecka ………………………………………………………………………………… (pełne imię i nazwisko). 

Niniejsza zgoda obejmuje utrwalenie, obróbkę, powielanie oraz udostępnianie w celach raportowania 

materiałów związanych z realizacją działań oraz upowszechnianiem działań realizowanych w ramach projektu 

Fine At School, numer projektu 582954-EPP-1-2016-2-ES-EPPKA3-PI-POLICY, współfinansowanego ze środków 

Uni Europejskiej. 

 
 
 
 

…………………………………………………………. 

                                                                                                               miejscowość, data i podpis rodzica  
lub prawnego opiekuna Uczestnika Projektu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
Informujemy, że Administratorem (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) 

jest Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, 90-361 Łódź, ul. Piotrkowska 278, REGON 100313150, NIP 729-261-

54-49, adres poczty elektronicznej: uczelnia@medyk.edu.pl Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych są 

tożsame z danymi kontaktowymi Administratora wskazanymi w zdaniu poprzednim.  

Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, uczestnictwa, udzielenia 

wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu, sprawozdawczości, archiwizacji, uznania kwalifikowalności 

wydatków, weryfikacji trwałości oraz rozliczania finansowego projektu pod nazwą Fine At School, (numer 

projektu 582954-EPP-1-2016-2-ES-EPPKA3-PI-POLICY) realizowanego w ramach programu ERASMUS +, 

zwanego dalej Projektem, realizowanego przez Administratora na zasadzie współpartnerstwa oraz zgodnie z 

treścią udzielonych Administratorowi zgód.  

Uczestnik Projektu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych powyżej w celach 

wskazanych powyżej, związanych z realizacją Projektu. Podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją 

niepodania danych jest niemożność uczestnictwa w Projekcie. Podstawą prawną przetwarzania są czynności 

związane z wykonaniem umowy o uczestnictwo w Projekcie, wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na 

Administratorze wynikającego z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1288/2013 

z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające „Erasmus +”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i 

sportu oraz uchylające decyzje nr 1719/2006/WE, 1720/2006/WE i 1298/2008/WE  oraz może być zgoda osoby, 

której dane dotyczą.  

Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. 

Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. 

Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, którym od 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych.  

Wszelkie uprawnienia osoby, której dane dotyczą można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując 

dane kontaktowe Administratora lub Inspektora Danych Osobowych wskazane we wstępie. 

W zakres czynności przetwarzania danych osobowych wchodzi profilowanie danych, czyli zautomatyzowane 

przetwarzanie danych osobowych w celu oceny określonych czynników osobowych, poprzez analizę i prognozę 

w szczególności takich aspektów jak: profil zawodowy, zainteresowania, wiarygodność, zachowanie, lokalizacja. 

Czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim dokonywane będą w związku z warunkami realizacji Projektu. 

Sprzeciw w stosunku do czynności profilowania, jak również wszelkie inne uprawnienia osoby, której dane 

dotyczą można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora lub 

Inspektora Danych Osobowych wskazane we wstępie. Sprzeciw w stosunku do czynności profilowania ma ten 

sam skutek co cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

Powyższa zgoda obowiązuje także po okresie realizacji Projektu. 

 

…………………………………………………………. 

                                                                                                               miejscowość, data i podpis rodzica  
lub prawnego opiekuna Uczestnika Projektu 
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