
 

 

Organizatorzy projektu: 

 

Załącznik nr 1 do Formularza zgłoszeniowego 

Projekt „Włącz myślenie. Postaw na przedsiębiorczość.” – VI edycja 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY  

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 
 

W związku z przystąpieniem moim/mojego dziecka* ...................................................................................  
           (imię i nazwisko ucznia)  

ucznia szkoły ..............................................................................................................................................  
      (nazwa szkoły ponadgimnazjalnej) 

do projektu pn. „Włącz myślenie. Postaw na przedsiębiorczość.”– VI edycja wyrażam zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych moich/mojego dziecka* w celach związanych z realizacją projektu.  
 

Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:  

1) administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz  

- zbiór danych osobowych pn. Uczestnicy projektu „Włącz myślenie. Postaw na przedsiębiorczość.”. 

2) podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji projektu  

pn. „Włącz myślenie. Postaw na przedsiębiorczość.” – VI edycja.  

3) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu pn. „Włącz 

myślenie. Postaw na przedsiębiorczość .” – VI edycja oraz konkursu pn.: „Kreatywność – Innowacyjność – 

Nowe Technologie – Drogą do Sukcesu”, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości;  

4) dane osobowe mogą zostać powierzone do przetwarzania pozostałym Organizatorom projektu, tj.: 

a) Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz; 

b) Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University, ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz; 

c) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, ul. Staszica 1, 33–300 Nowy Sącz 

d) Sądecka Izba Gospodarcza, ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz;  

e) Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowisk Akademickich „ORION”, ul. E. Plater 13, 33-300 Nowy Sącz; 

f) Hotel Cluster, ul. Sienkiewicza 10, 33-300 Nowy Sącz; 

oraz przedsiębiorcom, którzy uczestniczą w realizacji projektu. Dane osobowe mogą zostać udostępnione 

specjalistycznym firmom realizującym kontrole u organizatorów.  

5) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 

możliwości uczestnictwa w projekcie oraz konkursie;  

6) mam prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania. 

* niewłaściwe skreślić 

 

 
                 k                              kkkkkkk                                       ………….................…….………………………………….. 

Miejscowość i data                                                               Czytelny podpis uczestnika projektu, 
a w przypadku osób niepełnoletnich          
rodzica/opiekuna prawnego 


