Formularz zgłoszeniowy do PRACOWNI STARSZAKA Montessori –
międzypokoleniowe lokalne centrum spotkań prowadzone metodą Marii Montessori ” .

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności -Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020
Imię i nazwisko
DZIECKA
Imię i nazwisko
OPIEKUNA
WIEK DZIECKA
Adres zamieszkania

Numer telefonu
e-mail
Data zgłoszenia

……………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………

Cieszyn, dnia ……………..r.
……………….......................………….
(imię i nazwisko)
………………………………………..…
(nr telefonu)
...........................................…………….
(adres e-mail)

OŚWIADCZENIE

W związku z udziałem moim i mojego dziecka/dzieci.........................................................................................................................................................
w projekcie pn. „Pracownia Punktum Montessori - międzypokoleniowe lokalne centrum spotkań prowadzone metodą Marii Montessori”
odbywającym się w Cieszynie, wyrażam zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw.
RODO wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie i zbieranie moich danych osobowych i mojego dziecka/dzieci przez Stowarzyszenie na rzecz
Odnowy i Współistnienia Kulutr „SAŁASZ” w celu zorganizowania Pracowni Punktum Montessori. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do
wzięcia udziału w spotkaniach Pracowni. Ponadto wyrażam zgodę na nieodpłatne, wielokrotne wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku i/lub
mojego dziecka/dzieci zarejestrowanego w związku z działaniami promującymi projekt. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie
wykonanych zdjęć każdą techniką i na wszystkich znanych polach eksploatacji. Wyrażam zgodę na dodanie mojego adresu mailowego do bazy mailingowej
Stowarzyszenia i na otrzymywanie tą drogą informacji o realizowanych przez stowarzyszenie działaniach. Z newslettera można wypisać się w dowolnym
momencie. Zostałam/em poinformowana/y, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych osobowych i danych mojego dziecka/dzieci, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Dane zbierane przez Stowarzyszenie na rzecz Odnowy i współistnienia Kultur SAŁASZ
przekazywane są tylko wyłącznie do celów zorganizowania Pracowni Punktum Montessori. Dane osobowe nie będą profilowane, przekazywane poza EOG, ani
udostępniane organizacjom międzynarodowym. Pani/Pana dane osobowe i dane dziecka/dzieci będą przechowywane i przetwarzane przez okres przynajmniej
5 lat licząc od roku następnego po roku, w którym realizowano zadanie: „Pracownia Punktum Montessori - międzypokoleniowe lokalne centrum

spotkań prowadzone metodą Marii Montessori”

Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych do celów monitoringu, kontroli
w ramach realizowanego projektu oraz przeprowadzanych na zlecenie NIW-CRSO ewaluacji.
……………………………………………
(czytelny podpis)

