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Projekt "Na Szlaku 3.0" współfinansowany ze środków Miasta Słupska 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Projekt "Na Szlaku 3.0" 

 
 

Imię  

Nazwisko  

Wiek *  

Telefon kontaktowy  

* zgodnie z §2 pkt.2 c) i d) Regulaminu projektu „Na szlaku 3.0” wiek uczestnika stanowi dodatkowe kryterium, jednak nie jest wymagane. 

 

 

OŚWIADCZENIE1 

 

Uczestniczyłam/em wcześniej w podobnych aktywnościach 

 

TAK     NIE  
 

 

Stowarzyszenie Rozwoju INSPIRACJE z siedzibą w Słupsku przy ul. Partyzantów 33, jako 

administrator danych osobowych uczestnika w rozumieniu art. 4 pkt. 7 Rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), w 

związku z art. 13 RODO, informuje, iż: 

a) zgodnie z art. 37 RODO, w Stowarzyszeniu Rozwoju INSPIRACJE został powołany 

Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem email 

m.losiewicz@inspiruj.org lub pod numerem telefonu 59 723 51 20 

b) dane uczestnika będą przetwarzane, na podstawie art. 6 ust.1lit.a RODO, wyłącznie w 

celu realizacji projektu "Na Szlaku 3.0" 

c) dane uczestnika nie będą przekazywane podmiotom przetwarzającym, o których 

mowa w art. 4 pkt. 8 RODO, 

d) dane uczestnika nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej, 

e) dane uczestnika będą przetwarzane nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji 

projektu "Na Szlaku 3.0" 

f) uczestnik ma prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w 

dowolnym momencie, żądania od Stowarzyszenia Rozwoju INSPIRACJE dostępu do swoich 

danych osobowych, ich sprostowania, jak również po upływie okresu, o którym mowa w pkt. 

e, do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, 

                                                           
1 zaznaczyć odpowiednie pole; wcześniejszy udział w podobnych działaniach nie eliminuje uczestnika 
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Projekt "Na Szlaku 3.0" współfinansowany ze środków Miasta Słupska 

g) uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

h) podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w projekcie, a ich nie 

podanie oznacza nie spełnienie warunków uczestnictwa w projekcie, określonych w 

regulaminie, 

 

i) decyzje wobec przetwarzania danych uczestnika nie będą podejmowane 

automatyczne, a dane nie będą podlegać profilowaniu, o którym mowa art. 22  ust. 1 i 4 

RODO. 

 

Zapoznałem/-łam się 

 

 

…….…………………………………………….  

 Data i czytelny podpis uczestnika 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zebranych przez 

Stowarzyszenie Rozwoju INSPIRACJE z siedzibą w Słupsku przy ul. Partyzantów 33, w celu 

realizacji projektu "Na Szlaku 3.0" 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 (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) /Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119/32 z dn. 4.5.2016/. 

 

 

…….…………………………………………….  

 Data i czytelny podpis uczestnika 

 

 

 

 

Oświadczam, że: 

a) przysługują mi wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do wszystkich zdjęć oraz, 

że przyjmuję na siebie odpowiedzialność za wady prawne przekazanych zdjęć, a w 

szczególności, że osoby trzecie nie będą kierować przeciwko organizatorowi roszczeń 

związanych z naruszeniem ich praw autorskich, 

b) nieodpłatnie i bezterminowo udzielam zgody Stowarzyszeniu Rozwoju INSPIRACJE 

na druk, publikację w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej wszystkich 

przekazanych zdjęć do celów związanych z realizacją i promocją projektu. 

 

 

 

…….…………………………………………….  

 Data i czytelny podpis uczestnika 


