
                                                                                                                                                                      
 

Projekt pn. „VIII Olimpiada Sportowa Osób Niepełnosprawnych VICTORIA ” 
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                 O Ś W I A D C Z E N I E 

                  PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

  

Administratorem danych osobowych projektu pn. „VIII Olimpiada Sportowa Osób 

Niepełnosprawnych VICTORIA” są Cisi Pracownicy Krzyża, ul. bł. Luigiego Novarese 2,                

67-200 Głogów. Ww. dane osobowe zbierane są w celu realizacji ww. projektu. 

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich 

poprawiania. 

Podpis uczestnika projektu lub opiekuna 

prawnego 

 

 

 

 

            O Ś W I A D C Z E N I E 

                    ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

 

Udzielam Cichym Pracownikom Krzyża nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego 

wykorzystywania zdjęć z moim wizerunkiem, jako uczestnika w realizacji projektu                  

pn. „VIII Olimpiada Sportowa Osób Niepełnosprawnych VICTORIA” bez konieczności 

każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę                 

i powielanie wykonanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium, wyłącznie w celu 

informacji i promocji dotyczącego ww. projektu. 

Podpis uczestnika zadania 
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU  

 

W związku z przystąpieniem do projektu pn. "VIII Olimpiada Sportowa Osób 

Niepełnosprawnych VICTORIA" oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 

1. administratorem moich danych osobowych są „Cisi Pracownicy Krzyża” mający siedzibę przy                 

ul. bł. Luigiego Novarese 2, 67-200 Głogów, woj. dolnośląskie, 

2. podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt. 2 ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 

poz. 926, ze zm.) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Projektu pn. "VIII Olimpiada 

Sportowa Osób Niepełnosprawnych VICTORIA" współfinansowanego przez PFRON,  

3. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji, 

ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości Projektu pn. "VIII Olimpiada Sportowa 

Osób Niepełnosprawnych VICTORIA"  w ramach Konkursu XXIV o zlecanie realizacji zadań                  

w ramach art.36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, 

4. moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Wdrażającej, beneficjentowi 

realizującemu projekt – Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

mającemu siedzibę przy Al. Jana Pawła II 13, 00-828, Warszawa oraz Cichym Pracownikom 

Krzyża,  

5. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 

możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu; 

6. mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

 

 

        ..........................................................       ........................................................... 
            miejscowość i data                       podpis  

 
 
 

          .............................................................  
                       podpis opiekuna prawnego 

 

 

 


