……………………………………….……
Miejscowość, data
………………………………………………………………………....
Imię i nazwisko autora pracy konkursowej przesłanej
do Fundacji Dziecko i Rodzina w ramach konkursu
w projekcie d@Vinci

……………………………………………………………………..…
Imię i nazwisko opiekuna prawnego autora pracy konkursowej

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam/y zgodę na przetwarzanie danych osobowych:
•
•

autora pracy konkursowej złożonej w ramach projektu d@Vinci (zwanego dalej Projektem)
organizowanego przez Fundację Dziecko i Rodzina z siedzibą w Warszawie, przy ul. Heroldów
10A/49, kod pocztowy 01-991, KRS: 0000554800, REGON: 361356585 (zwana dalej Fundacją);
opiekuna prawnego autora pracy konkursowej.

Zgody udzielam/y na rzecz Fundacji oraz podmiotów trzecich współpracujących z Fundacją (Partnerzy
Fundacji) w celu realizacji Projektu.
Zgody udzielam/y zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) 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 (Dz. Urz.
UE. L z 2016 r., Nr 119, str. 1, zwana dalej RODO).
Zgodnie z przepisami RODO, zostałem/am poinformowany/a, że:
• administratorem danych jest Fundacja;
• podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji Projektu – konsekwencją
niepodania danych lub nieudzielenia zgody jest niemożność udziału w Projekcie;
• moje dane osobowe nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej oraz Europejskiego
Obszaru Gospodarczego;
• posiadam prawo żądania dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, oraz prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, przy czym cofnięcie zgody
nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem;
• podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO i zgodnie z jego treścią,
przez okres trwania Projektu i okres 2 lat po jego zakończeniu, celem niezbędnej archiwizacji
dokumentacji konkursowej, chyba że powszechnie obowiązujące przepisy prawa nakazują
archiwizację danych osobowych przez dłuższy okres;
• adres e-mail Fundacji w sprawach związanych z przetwarzaniem moich danych, to: fdir@wp.pl;
• mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy prawa;
• moje dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu realizacji Projektu, w tym w ramach wyboru
oraz publikacji imienia i nazwiska laureatów Projektu (w przypadku autora pracy konkursowej).

Podpis autora pracy konkursowej:

…………………………………………………………………

Wyrażam zgodę na oświadczenie złożone przez autora pracy konkursowej i na przetwarzanie moich
danych osobowych w wyżej określonym zakresie.

Podpis opiekuna prawnego autora pracy konkursowej

…………………………………………………..……

