Załącznik nr 1 do regulaminu

Formularz zgłoszeniowy dziecka
do udziału w projekcie „Młodzieżowy College Kreatywności i Innowacyjności”

Dane identyfikacyjne dziecka
Imię

Nazwisko

Płeć

PESEL

Wiek
Posiadany stopień
niepełnosprawności
(proszę wpisać tak lub nie)

Potrzeby związane z
niepełnosprawnością
(proszę wpisać jakie)

Adres zamieszkania dziecka
Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica nr domu/lokalu
Powiat

Województwo

Miasto /Wieś

(proszę wpisać właściwe)

Dane kontaktowe do rodzica
Imię i nazwisko
e-mail

telefon

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i mojego dziecka przez Sopocką Szkolę Wyższą na cele
związane z rekrutacją do projektu „Młodzieżowy College Kreatywności i Innowacyjności” zgodnie z ustawą z dnia 10 maja
2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000)
Data ………………………………

Podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka ………………………

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka przez Sopocką Szkołę Wyższą oraz Fundację Mikroakademia
(współorganizatora projektu) dla celów działań informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją projektu „Młodzieżowy
College Kreatywności i Innowacyjności”. Wyrażenie zgody jest jedno-znaczne z tym, że fotografie lub nagrania wykonane
podczas zajęć i spotkań mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Uczelni, Fundacji i projektu oraz wykorzystane w
materiałach promocyjnych i konferencyjnych. Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym
również o wynagrodzenie względem Sopockiej Szkoły Wyższej oraz Fundacji Mikroakademia, z tytułu wykorzystania
wizerunku/głosu/wypowiedzi mojego dziecka na potrzeby określone w oświadczeniu.
Data ………………………………

Podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka ………………………

Oświadczam że zapoznałam/zapoznałem się z regulaminem projektu „Młodzieżowy College Kreatywności i
Innowacyjności” i zobowiązuję się do jego stosowania
Data ………………………………

Podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka …………………………

„Młodzieżowy College Kreatywności i Innowacyjności”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

INFORMACJA
Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu 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) (dalej: RODO)
Sopocka Szkoła Wyższa Informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz dziecka będzie Sopocka Szkoła Wyższa (dalej: SSW). Może się
Pani/Pan z nami skontaktować w następujący sposób:
• listownie na adres: Sopocka Szkoła Wyższa, ul. Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot
• przez e-mail: rekrutacja@ssw.sopot.pl
• telefonicznie: (58) 555 83 80
2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:
• listownie na adres: Sopocka Szkoła Wyższa, ul. Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot
• przez e-mail: iodo@ssw.sopot.pl
3. Dane osobowe uzyskane przez SSW przetwarzamy w celu:
• zawarcia i wykonania umowy, w trakcie jej trwania i rozliczeń po jej zakończeniu
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
• podpisanie umowy/wypełnienie i podpisanie formularza, zaakceptowanie regulaminu oraz podjęcie działań przed jej
zawarciem – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
• uzasadniony interes SSW – SSW ma uzasadniony interes w tym, aby przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przez okres,
po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy, a w przypadku dochodzenia roszczeń przez SSW lub
zawiadamiania właściwych organów–przez czas trwania takich postępowań (podstawa prawna: art.6 ust.1 lit.f) RODO);
• obowiązek prawny ciążący na SSW - przez czas, w którym przepisy nakazują SSW przechowywać dane
finansowe/księgowe (podstawa prawna: art. 6 ust. lit. c) RODO).
5. Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej
(Policja, Prokuratura, Sąd) w związku z prowadzonym postępowaniem oraz podmiotom, którzy w imieniu SSW
uczestniczą w wykonywaniu naszych czynności – podmioty świadczące nam usługi z zakresu pomocy prawnej. W
pozostałym zakresie SSW nie przekazuje Pani/ Pana danych osobowych do odbiorców w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO.
6. SSW nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego, czyli poza obszar EOG (obejmujący swym
zasięgiem: Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7. Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka będą przechowywane przez okres 5 lat.
Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1. Może Pani/Pan złożyć do SSW wniosek dotyczący danych osobowych o:
• sprostowanie / poprawienie danych osobowych (art. 16 RODO);
• usunięcia danych (art. 17 RODO);
• ograniczenie przetwarzania danych osobowych, tj. wstrzymanie operacji na danych osobowych lub nieusuwanie danych
– stosownie do złożonego wniosku (art. 18 RODO);
• dostęp do danych osobowych (o informację o przetwarzanych przez SSW danych oraz o kopię danych – art. 15 RODO);
• przeniesienie danych do innego administratora danych osobowych (art. 20 RODO).
2. Może Pan/Pani w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych opartych na art. 6 ust.
1 lit. f) RODO. SSW wówczas nie może już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże ona istnienie ważnych
prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane
dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
3. Aby skorzystać z powyższych praw może Pani/Pan skontaktować się bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony
danych.
4. Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
5. Dane osobowe podane przez Panią/Pana są niezbędne do wykonania umowy/realizacji projektu. Niepodanie danych
osobowych będzie skutkowało niemożnością podpisania umowy z SSW.
6. Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez
SSW, w tym profilowaniu.
Przyjmuję do wiadomości:……………………………………………….
Data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego dziecka
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