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Prosimy o przesłanie skanu/zdjęcia uzupełnionego formularza na adres kontakt.fundacjapro@gmail.com. Wydrukowany, uzupełniony
oryginał należy przekazać Organizatorowi na  spotkaniu informacyjnym lub na pierwszych zajęciach Akademii Talentów MUER

Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacjami dotyczącymi projektu, zawartymi na stronie www.akademiarealna.pl. 
Uczestnik weźmie udział w spotkaniach, doradztwie uzdolnień oraz ewentualnym wyjeździe integracyjnym i wsparciu tutora. 
Rozumiem, że udział w projekcie jest sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021-2030.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie wizerunku uczestnika, wytworzonego w ramach udziału w
projekcie, w działaniach informacyjno-promocyjnych w mediach społecznościowych, na stronie internetowej i publikacjach,
przez Administratora danych osobowych: Fundację PRO.

Czytelny podpis Uczestniczki/ka Projektu

Z G Ł O S Z E N I E  U C Z E S T N I C T W A
w programie "Akademia Talentów"  Młodzieżowego Uniwersytetu Edukacji Realnej (MUER) 

realizowanego w ramach projektu "Młodzi w Realu.PL"

IMIĘ I NAZWISKO
ZGŁASZANEGO UCZESTNIKA 

KLASA

EMAIL

Chcę przystąpić 
do Akademii Talentów
MUER, ponieważ:

IMIĘ I NAZWISKO
rodzica 

TELEFON
rodzica 

EMAIL
rodzica 

ADRES 
do korespondencji

Czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i mojego dziecka dla potrzeb rekrutacji i udziału 
w AKADEMII TALENTÓW MŁODZIEŻOWEGO UNIWERSYTETU EDUKACJI REALNEJ REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU P.N. „MŁODZI 
W REALU.PL” oraz informowania o działaniach edukacyjnych prowadzonych przez FUNDACJĘ PRO.

Czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego

z literką, np. VIIIA



Prosimy o przesłanie skanu/zdjęcia uzupełnionego formularza na adres kontakt.fundacjapro@gmail.com. Wydrukowany, uzupełniony
oryginał należy przekazać Organizatorowi na  spotkaniu informacyjnym lub na pierwszych zajęciach Akademii Talentów MUER

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. Administratorem danych osobowych rodzica/opiekuna prawnego i dziecka jest Fundacja PRO z
siedzibą w Gajownikach 19d, 16-070 Choroszcz, biuro projektu MUER: Mickiewicza 49, 15-227
Białystok.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – kontakt.fundacjapro@gmail.com .
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji i udziału w AKADEMII TALENTÓW.
MŁODZIEŻOWEGO UNIWERSYTETU EDUKACJI REALNEJ REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU P.N. „MŁODZI
W REALU.PL” oraz informowania o działaniach edukacyjnych prowadzonych przez FUNDACJĘ PRO na
podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r.
4. Dane osobowe rodzica/opiekuna prawnego lub dziecka mogą być udostępniane: NIW-CRSO oraz
wykonawcom zadań w projekcie. Dane osobowe rodzica/opiekuna prawnego lub dziecka mogą być
udostępniane organom umocowanym do ich pozyskania na mocy prawa powszechnie
obowiązującego.
5. Dane będą przechowywane przez okres do 5 lat po rozliczeniu przez Fundację PRO udzielonego
dofinansowania.
6. Rodzic/opiekun prawny ma prawo do sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec dalszego
przetwarzania, wycofania zgody na dalsze przetwarzanie swoich danych osobowych oraz dziecka.
Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do
momentu wycofania zgody.
7. Rodzic/opiekun prawny ma prawo wniesienia skargi na czynności przetwarzania swoich danych
osobowych oraz dziecka przez Fundację PRO do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie przez rodzica/opiekuna prawnego prawidłowych danych osobowych w tym dziecka jest
warunkiem udziału dziecka w projekcie. Wniesienie sprzeciwu lub cofnięcie zgody będzie miało wpływ
na możliwość udziału dziecka w projekcie.

K L A U Z U L A  I N F O R M A C Y J N A  R O D O

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata
2021-2030.
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Czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego


