
Projekt jest finansowany w ramach Programu „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2020”,  
utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji. 

WAD-002 

ZGŁOSZENIE DO PROJEKTU „ZABIERZ TELESKOP DO DOMU” STOWARZYSZENIA POLARIS – OPP 
 

Zgłaszam się niniejszym do udziału w projekcie „Zabierz teleskop do domu”, realizowanym przez Stowarzyszenie POLARIS – OPP w ramach 
Programu „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2020”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską 
Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.  

 
 

ZGODA  NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU ORAZ DANYCH OSOBOWYCH 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jak i późniejszej umowie użyczenia zestawu z 
teleskopem w zakresie niezbędnym do realizacji projektu „Zabierz teleskop do domu” i działalności statutowej przez Stowarzyszenie POLARIS - OPP. 
W szczególności wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych do celów monitoringu, audytu, kontroli oraz ewaluacji projektu i zaksięgowania 
kosztów uczestnictwa, przeprowadzanych zgodnie z ustawą z dn. 29-08-1997 o ochronie danych osobowych oraz z rozporządzeniem (WE) nr 
2018/1725.  
Wyrażam zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku zarówno podczas działań on-line jak i bezpośrednich w celach 
informowania o działalności Stowarzyszenia POLARIS – OPP, które je realizuje,  zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. 2016, poz. 666) oraz podmiotów, z którymi współpracuje przy realizacji niniejszego projektu. Niniejsza 
zgoda dotyczy – rozpowszechniania bez ograniczeń czasowych, terytorialnych lub liczby egzemplarzy, poprzez umieszczenie (w całości lub części) 
materiałów, na których wizerunki takie zostaną ewentualnie utrwalone (filmy, zdjęcia) na wystawie poprojektowej, w Internecie, w tym w 
szczególności w serwisie społecznościowym Facebook, YouTube, Zoom, stronach internetowych realizatora projektów, partnerów, finansującego 
projekt oraz w prasie i telewizji, które utrwalone mogą zostać w czasie realizacji działań bezpośrednich jak i on-line, a także oświadczam, że 
udzielam jej nieodpłatnie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne jednakże niezbędne do wzięcia udziału w ww. działaniach z uwagi na konieczność jego 
sprawozdawczości do organizacji finansujących i kontrolujących.   
Stowarzyszenie POLARIS - OPP z siedzibą w Sopotni Wielkiej 174, 34-340 Jeleśnia, jako administrator danych osobowych, informuje Pana/ Panią, iż: 

 podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zakwalifikowania do udziału w projekcie „Zabierz teleskop do domu" 
 i działalności statutowej przez Stowarzyszenie POLARIS – OPP, 

 przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści dotyczących Pani/Pana danych osobowych jak i ewentualnej osoby nieletniej,  
w imieniu której dokonywane jest zgłoszenie, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do ich przenoszenia. 
Podanie danych jest dobrowolne, ale ich podanie jest niezbędne do wzięcia udziału w projekcie. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać przez 
Panią/Pana wycofana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem, zgoda może być cofnięta drogą e-mailową na adres biuro@polaris.org.pl lub pisemnie na adres administratora – Sopotnia Wielka 174, 
34-340 Jeleśnia, cofnięcie zgody będzie skutkowało usunięciem danych i niemożnością dalszego udziału w działaniach wymienionych w tirecie 
pierwszym,   

 dane mogą być udostępniane: Fundacja Edukacja dla Demokracji z siedzibą w Warszawie, ul. Nowolipie 9/11, 00-150 Warszawa, na podstawie 
umów zawartych pomiędzy Stowarzyszeniem POLARIS-OPP a ww. podmiotem na realizację projektów dotacyjnych, jak również Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej lub organom pokrewnym i innym podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa w związku z trwającym 
stanem epidemii COVID-19, 

 dane mogą zostać udostępnione ubezpieczycielowi celem objęcia dodatkowym ubezpieczeniem NNW i/lub OC w przypadku działań bezpośrednich,  
 dane mogą być udostępnione innym podmiotom współfinansującym lub współorganizatorom, o czym zostanie Pan/Pani poinformowany/a w 

osobnej formie pisemnej, 
 podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO); 
 ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana lub dziecka dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
 

Potwierdzam dokładne zapoznanie się i akceptuję:  
(każda osoba z rodziny chętna do udziału w warsztatach zobowiązana jest do podpisania niniejszego zgłoszenia) 

 
1. ________________________________________________________________________________________________________ 

data    imię i nazwisko    miejscowość    czytelny podpis 

2. ________________________________________________________________________________________________________ 
data    imię i nazwisko    miejscowość    czytelny podpis 

3. ________________________________________________________________________________________________________ 
data    imię i nazwisko    miejscowość    czytelny podpis 

4. ________________________________________________________________________________________________________ 
data    imię i nazwisko    miejscowość    czytelny podpis 

5. ________________________________________________________________________________________________________ 
data    imię i nazwisko    miejscowość    czytelny podpis 

6. ________________________________________________________________________________________________________ 
data    imię i nazwisko    miejscowość    czytelny podpis 

 


