Oświadczenie
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka
(motyw 42 RODO)

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez
administratora moich danych osobowych: Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną
w Tczewie, mająca siedzibę przy ulicy Wojska Polskiego 6, 83-110 Tczew,
ppp.tczew@ppp.tczew.pl
Niniejsza zgoda, obejmuje przetwarzanie moich danych osobowych w następujących
celach:
1. Ubieganie się o wsparcie w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – powiat tczewski”
2. Udział w postępowaniu rekrutacyjnym „Zdolni z Pomorza – powiat tczewski”
Oświadczam jednocześnie, iż swoje dane osobowe przekazuję dobrowolnie i że są one
zgodne z prawdą.
Oświadczam
również,
iż
zostałem
przez
administratora
z przysługującymi mi prawami oraz sposobami ich realizacji:

danych

zapoznany

1. Z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych,
2. Prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania,
3. Prawie do przeniesienia swoich danych,
4. Żądania ograniczenia ich przetwarzania,
5. Możliiwości żadania ich usunięcia.
6. Możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego.

…………………………………………………………
(data i podpis osoby, której dane osobowe dotyczą)

Podstawa pawna Art. 6 Pkt. 1 lit. a oraz Art. 9 pkt 2 lit a. RODO
Art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

* jeśli w celach

zawarto wizerunek

Oświadczenie dotyczące rekrutacji w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – powiat tczewski”
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem rekrutacji uczniów do projektu „Zdolni z Pomorza
–powiat tczewski” i akceptuję jego zapisy.
data: ………………

czytelny podpis …………………………………………………………………

Wszystkie elementy dokumentacji Ochrony Danych zawarte w niniejszej dokumentacji oraz powiązanych z nią załącznikach, instrukcjach i procedurach podlegają prawom autorskim Biura
Obsługi Firm PIO-MAR s.c. Wszelkie kopiowanie, dystrybucja i przetwarzanie zawartości bez zgody autora jest zabronione, poza zakupioną licencją dla podmiotu według jego NIP.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Biuro Obsługi Firm PIO – MAR s.c. ul. 30 Stycznia 40, 83-110 Tczew tel. 605-116-147 biuro@biuropiomar.pl
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