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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

do projektu  

„V Gdyńska Akademia Młodych”  

CZĘŚĆ I  - DANE UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU 

Dane podstawowe: 

Imię (imiona):  

Nazwisko:  

PESEL:   

Wiek:  

Wykształcenie 

(zaznaczyć: x) 

□ brak □ niższe niż podstawowe 

□ podstawowe □ gimnazjalne 

□ ponadgimnazjalne □ policealne 

□ wyższe  

Dane kontaktowe: 

Ulica :  

Nr domu / lokalu:  

Miejscowość:  

Kod pocztowy:  

Gmina:  

Powiat:  

Województwo:  

Telefon kontaktowy:  

E-mail:  

 

Dane dotyczące kształcenia:    

Nazwa szkoły:  

Adres szkoły:  

Klasa: 
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CZĘŚĆ II – OŚWIADCZENIA I DEKLARACJE 
 

1. Oświadczam, że: 

 Zapoznałem/am się z zasadami udziału w w/w projekcie i wyrażam zgodę na uczestnictwo w 

nim. 

 Zgodnie z wymogami jestem uprawniony do uczestnictwa w projekcie. 

 Zostałem/am poinformowany/na, że projekt jest współfinansowany ze środków Urzędu Miasta 

Gdynia. 

2. Wyrażam zgodę na udział w postępowaniu rekrutacyjnym.  

3. Odnośnie gromadzenia i przetwarzania danych osobowych: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do procesu 

rekrutacji oraz realizacji projektu V Gdyńskiej Akademii Młodych. Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 

2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z 

Rozporządzeniem 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 (RODO). 

  

"Wyrażam zgodę na nieograniczone czasowo wykorzystanie mojego wizerunku w formie publikacji 

na stronie www oraz mediach społecznościowych przez Fundację PSC w związku z realizacją 

projektu V Gdyńskiej Akademii Młodych. Przyjmuję do wiadomości, że wyrażoną zgodę mogę w 

każdej chwili cofnąć, zaś Fundacja PSC ma 30 dni od cofnięcia zgody na usunięcie mojego 

wizerunku ze źródeł publicznych" 4. Oświadczam, że w/w dane są zgodne z prawdą. 

 

 

 

 

  _____________________________                                      _______________________________ 

                       Data                                                      Czytelny podpis Uczestnika projektu 
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Dane Opiekuna Prawnego 

 

Dane podstawowe Opiekuna Prawnego: 

Imię (imiona):  

Nazwisko:  

PESEL:   

Adres Zamieszkania:  

 

OŚWIADCZENIA I DEKLARACJE 
 

1. Oświadczam, że: 

 Zapoznałem/am się z zasadami udziału w w/w projekcie i wyrażam zgodę na uczestnictwo  

w nim uczestnika projektu. 

 Zostałem/am poinformowany/na, że projekt jest współfinansowany ze środków Urzędu 

Miasta Gdynia.  

2. Wyrażam zgodę na udział uczestnika projektu w postępowaniu rekrutacyjnym.  

3. Odnośnie gromadzenia i przetwarzania danych osobowych: 

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika projektu dla potrzeb 

niezbędnych do procesu rekrutacji oraz realizacji projektu V Gdyńskiej Akademii Młodych. 

Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, 

poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO). 

 "Wyrażam zgodę na nieograniczone czasowo wykorzystanie wizerunku uczestnika projektu w 

formie publikacji na stronie www oraz mediach społecznościowych przez Fundację PSC w 

związku z realizacją projektu V Gdyńskiej Akademii Młodych. Przyjmuję do wiadomości, że 

wyrażoną zgodę mogę w każdej chwili cofnąć, zaś Fundacja PSC ma 30 dni od cofnięcia 

zgody na usunięcie mojego wizerunku ze źródeł publicznych" 4. Oświadczam, że w/w dane są 

zgodne z prawdą. 

4. Oświadczam, że w/w dane są zgodne z prawdą. 

 

 

 
_____________________________                                     _________________________________ 

 

                     Data                                                  Czytelny podpis Opiekuna Prawnego 


