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 Karta zgłoszenia do udziału w projekcie 

#natropie 

Imię  
 

Nazwisko  
 

Wiek  
 

Telefon  
 

E-mail  
 

Wybieram 
zajęcia: 

o zajęcia dziennikarskie – poszukiwanie informacji  
i przygotowanie audycji radiowych 

o zajęcia fotograficzne i zajęcia informatyczne – zebranie 
informacji dotyczących ciekawych miejsc w gminie oraz 
przygotowanie mini przewodnika na stronie internetowej 

 

Zgodnie z art. 13 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 (dalej: RODO) informujemy, że:  

§   administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Gminy 

Mokrsko, reprezentowane przez Prezesa, z siedzibą w: Mokrsko 233, 98-345 Mokrsko; 
§   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) w celu 

związanym z realizacją projektu „#natropie”, dofinansowanego ze środków zadania Mikrogranty 

w Łódzkiem finansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-

2020, 
§   odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Gminy 

Mokrsko, grupa QULturalni, Centrum OPUS oraz podmioty upoważnione na mocy przepisów 

prawa;   
§   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji projektu, a później zgodnie  

z przepisami prawa; 
§   w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 
§   Posiada  Pani/Pan  prawo dostępu do  treści  swoich  danych  oraz  prawo  ich sprostowania,  usunięcia 

(usunięcie danych będzie równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w projekcie),  ograniczenia  

przetwarzania,  prawo  do  przenoszenia danych,  prawo  wniesienia  sprzeciwu, prawo do 

wycofania zgody, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO. 

 

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z informacją na temat przetwarzania danych i wyrażam 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w projekcie „#natropie”. 

 

…………………….……………………………………. 

Data i czytelny podpis uczestnika pełnoletniego/opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego 
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Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych oświadczam, iż wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie i rozpowszechnianie 

mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka, utrwalonego w postaci zdjęć i filmów,  

 z wydarzeń zorganizowanych w ramach projektu „#natropie”, na stronach internetowych, 

portalu społecznościowym Facebook oraz w mediach, przez Stowarzyszenie Społeczno-

Kulturalne Gminy Mokrsko, grupę QULturalni, Świetlicę Wiejską w Chotowie, Gminną 

Bibliotekę Publiczną w Mokrsku, Gminę Mokrsko, Centrum OPUS. 

Niniejsza zgoda:  

 nie jest ograniczona ani czasowo ani terytorialnie,  

 obejmuje wszelkie formy publikacji, za pośrednictwem dowolnego medium, 

 dotyczy umieszczania wizerunku na stronach internetowych oraz na profilach portali 

społecznościowych ww. podmiotów, w gazetach, telewizji, Internecie,  

 dotyczy umieszczania wizerunku na slajdach, w broszurach oraz w innych materiałach 

promocyjnych, a także podczas wydarzeń (spotkań, konferencji, seminariów, szkoleń 

itp.),  

 dotyczy wykorzystywania wizerunku w materiałach lub w związku z wydarzeniami 

mającymi na celu promocję projektu lub promocję działalności Organizatorów, jednak 

wyłącznie w kontekście projektu.  

Wizerunek, o którym tu mowa, może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego 

przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu 

końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.  

Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących  

i przyszłych) względem ww. podmiotów, z tytułu wykorzystania mojego wizerunku/wizerunku 

mojego niepełnoletniego dziecka, na potrzeby jak w oświadczeniu.  

 

 

……………..……………………………………. 

Data i czytelny podpis uczestnika pełnoletniego/opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego 

 


