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Załącznik nr 5 

do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie   

 

 

ZGODA NA UDOSTĘPNIENIE WIZERUNKU 

NAUCZYCIELA-OPIEKUNA ORAZ INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 
 
Ja niżej podpisany ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

     (imię i nazwisko nauczyciela) 

zatrudniony w Szkole Podstawowej Nr ……… w Zgorzelcu biorącej udział w Projekcie nr RPDS.10.02.01-02-0080/21 

pn. „Kompetencje na start w Gminie Miejskiej Zgorzelec”, wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i 

rozpowszechnianie mojego wizerunku przez beneficjenta Projektu, tj. Gminę Miejską Zgorzelec z siedzibą w 

Zgorzelcu przy ul. Domańskiego 7 oraz szkoły objęte projektem na potrzeby realizacji i promocji Projektu. 

Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie wykonywane podczas zajęć mogą zostać umieszczone na 

stronie internetowej Beneficjenta tj. Gminy Miejskiej Zgorzelec, pod adresem www.zgorzelec.eu, na stronach 

internetowych szkół uczestniczących w projekcie, w prasie, w mediach społecznościowych oraz wykorzystywane 

w materiałach promocyjnych projektu. 

 

 

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

        Miejscowość i data              Czytelny podpis nauczyciela-opiekuna 

 

 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia 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) (Dz. 
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Gmina Miejska Zgorzelec informuje: 
I. Administrator danych osobowych: 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Miasta Zgorzelec, reprezentowany przez Burmistrza 

Miasta Zgorzelec, z siedzibą w Zgorzelcu przy ul. Domańskiego 7, tel. 75 77 59 900.  

II. Inspektor Ochrony Danych: 

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony 

swoich danych osobowych poprzez e-mail: iodo@zgorzelec.eu; nr tel.: 75 77-59-900 wew. 0192 lub pisemnie na 

adres: ul. Domańskiego 7, pok. 109, 59-900 Zgorzelec.  

III. Cele i podstawy przetwarzania: 

Przetwarzanie danych osobowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego 2014-2020 odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych), tj. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na potrzeby realizacji i promocji projektu 

„Kompetencje na start w Gminie Miejskiej Zgorzelec”. 

IV. Odbiorca danych: 

Podane dane mogą zostać udostępnione podmiotom monitorującym realizację ww. projektu, realizującym 

badania ewaluacyjne, przeprowadzającym kontrole i audyt. 

V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych: 
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Nie przekazujemy Państwa danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 

VI. Okres przechowywania danych: 

Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres 5 lat od daty zakończenia realizacji projektu.  

VII. Przysługujące Państwu prawa:  

a) dostępu do wglądu do swoich danych, 

b) sprostowania danych, 

c) usunięcia danych, 

d) ograniczenia przetwarzania danych,  

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

f) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2, w przypadku nieprawidłowości przy 

przetwarzaniu danych osobowych, 

g) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 

Podanie przez Państwa danych jest warunkiem koniecznym wzięcia udziału w projekcie. 
 

 

 

 

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

        Miejscowość i data              Czytelny podpis nauczyciela-opiekuna 

 


