
 

 

 ZGODA RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO NA UCZESTNICTWO DZIECKA/PODOPIECZNEGO W 
KONKURSIE ARTYSTYCZNYM NA ILUSTRACJĘ DO BAJKI EDUKACYJNEJ  

ORGANIZOWANYM W RAMACH  PROJEKTU „NIE TOLERUJĘ PRZEMOCY”  
 

Wyrażam zgodę na: 
 

I.uczestnictwo mojego dziecka/podopiecznego ...................................................................................... uczęszczającego do .......... klasy 
............................................................................................. (nazwa szkoły) w konkursie artystycznym realizowanym w ramach projektu 
„Nie toleruję przemocy” realizowany przez Fundację Mikroakademia mieszczącą się przy ul. Spokojnej 26 w Nowym Barkoczynie  
 

II. przetwarzanie następujących danych osobowych: 

Imię i nazwisko dziecka/podopiecznego ……………………………………………….…… wiek ……………………… 

Miejsce zamieszkania ……………………………………………....………....  niepełnosprawność        tak/nie 
 

III.wykorzystanie wizerunku mojego dziecka/podopiecznego przez Fundację Mikroakademia dla celów działań informacyjno-
promocyjnych związanych z realizacją projektu „Nie toleruję przemocy”. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że fotografie 
lub nagrania wykonane podczas spotkań mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Fundacji oraz wykorzystane w materiałach 
promocyjnych i konferencyjnych. Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o 
wynagrodzenie względem Fundacji Mikroakademia, z tytułu wykorzystania wizerunku/głosu/wypowiedzi mojego 
dziecka/podopiecznego na potrzeby określone w oświadczeniu. 

IV.upowszechnienie wizerunku mojego dziecka/podopiecznego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. J. Regulskiego z 
siedzibą w Warszawie (ul. Żurawia 43), Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą w Warszawie (Kopernika 17) 
i Fundację Edukacja dla Demokracji z siedzibą w Warszawie (ul. Nowolipie 9/11) prowadzącymi w konsorcjum Program Aktywni 
Obywatele – Fundusz Regionalny do celów informowania o Programie Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny 

V.nieodpłatne przekazanie na rzecz Fundacji Mikroakademia w Nowym Barkoczynie autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych 
z wyłącznym prawem do nieograniczonego terytorialnie i czasowo wykonywania zależnych praw autorskich w odniesieniu do pracy 
konkursowej stworzonej przez ……………………..………….…………….. (imię i nazwisko dziecka/podopiecznego) w projekcie „Nie 
toleruję przemocy” na wszystkich polach eksploatacji, w tym jej opublikowanie bez ograniczeń w zakresie terminu, wielokrotności, 
wszystkich pól eksploatacji określonych ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2017, 
poz. 880 z późniejszymi zmianami). 

VI.nieograniczone, anonimowe i bezterminowe bez żadnych zastrzeżeń i bez wynagrodzenia wykorzystanie pracy konkursowej mojego 
dziecka/podopiecznego w celu promocji statutowej działalności Fundacji Mikroakademia oraz realizacji i rozliczenia projektu „Nie 
toleruję przemocy”  
 
Oświadczam, iż prawa autorskie o których mowa w niniejszym oświadczeniu wolne są od ograniczeń lub obciążeń na rzecz osób 
trzecich. 

 

…………………………………………………………….. 
Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 
W związku z realizacją projektu, zgodnie z przepisami art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 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 (Dz.U. UE L 119/1) – zwanego dalej RODO, informuję, że:  
1. Administratorem Pani/Pana dziecka/podopiecznego danych osobowych jest Fundacja Mikroakademia prowadząca swoją działalność w 

Nowym Barkoczynie, ul. Spokojna 26, e-mail: biuro@mikroakademia.pl  
2. Pani/Pana dziecka/podopiecznego dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji projektu  „Nie toleruje przemocy” finansowanego z 

Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny 
3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do uczestnictwa w konkursie – niepodanie danych to uniemożliwia 
4. Dane osobowe dziecka/podopiecznego będą przechowywane przez Fundację Mikroakademia, gdzie po 5 latach przechowania poddane będą 

ekspertyzie decydującej o ewentualnym zniszczeniu lub dalszym przechowywaniu.  
5. Dane osobowe dziecka/podopiecznego zostaną udostępnione Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. J. Regulskiego z siedzibą w 

Warszawie (ul. Żurawia 43), Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą w Warszawie (Kopernika 17) i Fundacji Edukacja 
dla Demokracji z siedzibą w Warszawie (ul. Nowolipie 9/11) prowadzącymi w konsorcjum Program Aktywni Obywatele – Fundusz 
Regionalny (zwani dalej Współadministratorami) w zakresie niezbędnym do rozliczenia środków wydatkowanych na realizację projektu.  

6. Dane osobowe dziecka/podopiecznego zostaną udostępnione Współadministratorom lub podmiotom realizującym działania na rzecz 
Współadministratorów i podmiotom upoważnionym do pozyskania tych danych, którymi mogą być podmioty zewnętrzne współpracujące z 
Współadministratorami, w tym podmioty realizujące Program, Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli zarządzające programami ze 
środków EOG, przedstawiciele Państw- Darczyńców oraz podmioty, które świadczą usługi wsparcia informatycznego, prawnego, księgowego 
oraz audytu i ewaluacji Programu, na podstawie przepisów prawa do celów monitoringu, kontroli w ramach realizowanego projektu „Nie 
toleruję przemocy”. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych dziecka/podopiecznego, prawo do ich sprostowania a w zakresie wynikającym z 
przepisów art.17 i art.18 RODO – prawo do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia ich przetwarzania.  

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 
przez Fundację Mikroakademia danych osobowych dziecka/podopiecznego narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady Unii Europejskiej z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych. 


