DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MATEMATYCZNYM
pod nazwą Świat Matematyki

Deklaruję uczestnictwo ………………………………………………………..………………………………………………………………
(imię i nazwisko)

ucznia/uczennicy ……………… Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białogardzie
(klasa)

(nazwa szkoły)

w projekcie matematycznym pod nazwą Świat Matematyki.
Jest to jeden ze zwycięskich projektów w ramach V edycji konkursu organizowanego przez Fundację
mBanku. mPotęga to program grantowy, który popularyzuje matematykę wśród młodych ludzi
i pokazuje im, że matematyka to super przygoda i przydatna w codziennym życiu umiejętność.
Realizacja działań rozpoczyna się we wrześniu i trwa do grudnia.
Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że ww. projekt dofinansowała Fundacja mBanku.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku do celów związanych
z działaniami informacyjno - promocyjnymi. Jest to jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub
nagrania wykonane podczas zajęć, mogą zostać umieszczone na stronie internetowej projektu oraz
wykorzystane w materiałach promocyjnych.

Białogard, …………………….………

…………………………………………….
czytelny podpis1

1

w przypadku osoby małoletniej deklarację uczestnictwa podpisuje jej rodzic /prawny opiekun

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679)
W związku z przystąpieniem do projektu matematycznego pod nazwą Świat Matematyki
przyjmuję do wiadomości, iż:
1. Administratorem moich danych osobowych jest:
1) Fundacja mBanku z siedzibą przy ul. Senatorskiej 18, 00-950 w Warszawie „Administrator”,
2) Fundacja Dobra Sieć z siedzibą przy ul. Marszałkowskiej 20/22 lok. 41, 00-590 w Warszawie „Partner”,
3) Stowarzyszenie Białogardzkich Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych przy ul. Świdwińskiej 7, 78-200 Białogard
„Podmiot realizujący program społeczny”.
2. Podstawą prawną przetwarzania moich danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora danych
osobowych, 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”), związany
z wykonaniem umowy łączącej Administratora z podmiotem otrzymującym dofinansowanie, któremu
udostępniono dane osobowe.
3. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w następujących celach: realizacja umowy o dofinansowanie
zawartej w ramach prowadzenia statutowej działalności przez Administratora z Podmiotem realizującym
program społeczny ze środków finansowych Administratora, którego jesteśmy uczestnikami oraz wykorzystanie
mojego wizerunku w celu promocyjno-informacyjnym związanym z działalnością Administratora.
4. Moje dane osobowe przetwarzane przez Administratora mogą obejmować w szczególności imię i nazwisko,
email, nr telefonu, wizerunek, datę urodzenia, adres zamieszkania, PESEL, imiona rodziców, a także inne dane
osobowe, przekazane Administratorowi przez Podmiot realizujący program społeczny, którego jestem
ostatecznym beneficjentem, w celu rozliczenia otrzymanych środków.
5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres: w zakresie celu (1) wskazanego powyżej - wyłącznie przez
okres niezbędny do realizacji umowy o dofinansowanie oraz rozliczenia efektów pomocy otrzymanej przez
Podmiot realizujący program społeczny ze środków finansowych Administratora, którego jestem uczestnikiem;
w zakresie celu (2) wskazanego powyżej - wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu promocyjnoinformacyjnego związanego z działalnością społeczną Administratora, jednak nie dłużej niż przez okres 3 lat.
6. Prawnie uzasadniony interes Administratora moich danych, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt (f), związany jest
z realizacją umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Administratorem, a Podmiotem realizującym program
społeczny, którego jestem beneficjentem.
7. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna
z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.
8. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
10. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
11. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
jak również wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych.
12. Moje dane osobowe przetwarzane przez Administratora pochodzą bezpośrednio od podmiotu, z którym
Administratora łączy umowa o dofinansowanie, celem której jest realizacja programu społecznego, którego
jestem beneficjentem.

Białogard,…………………………………..

………………………………
czytelny podpis*

________________________________
* w przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie podpisuje jej rodzic/ prawny opiekun.

