Umowa Uczestnictwa dziecka w Projekcie
„Juniorzy na Politechnice”
współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w
szkolnictwie wyższym
zawarta w dniu …………………………………………….. pomiędzy:
Politechniką Warszawską, z siedzibą w Warszawie przy Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa,
REGON: 000001554, NIP: 525-000-58-34, reprezentowaną przez Pana dr inż. Pawła Grabowskiego
– Kierownika Projektu, na podstawie pełnomocnictwa Rektora Politechniki Warszawskiej nr BR-P614/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r.
a
Panią/Panem (Imię i nazwisko)

….……………………………………………………

zamieszkałym/zamieszkałą (adres)

……………………………………………………….

PESEL

……………………………………………………….

dowód osobisty (seria, numer)

……………………………………………………….

adres e-mail

……………………………………………………….

tel. kontaktowy

……………………………………………………….

zwanym/zwaną dalej Rodzicem/Opiekunem prawnym dziecka - Uczestnika/Uczestniczki Projektu (imię
i nazwisko dziecka)………………………………………………………..

Niniejsza umowa zostaje zawarta w ramach Projektu „Juniorzy na Politechnice” współfinansowanego
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza
Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju,
Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.
§1
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest świadczenie usług edukacyjnych przez Politechnikę
Warszawską na rzecz Uczestnika/Uczestniczki Projektu. Przez usługę edukacyjną rozumie się udział w
zajęciach edukacyjnych, na które Uczestnik/Uczestniczka Projektu został/a zakwalifikowany/a
(Regulamin uczestnictwa w Projekcie „Juniorzy na Politechnice”).
2. Po zakończeniu wszystkich zajęć w danej edycji Uczestnik/Uczestniczka otrzyma pisemne
potwierdzenie uczestnictwa w Projekcie „Juniorzy na Politechnice”.
3. Po zakończeniu danej edycji dla każdego Uczestnika/Uczestniczki zostanie przygotowany
przez prowadzących zajęcia indywidualny raport kompetencyjny. Raport ten będzie przygotowany na
podstawie wyników testu wstępnego i końcowego dla danej ścieżki oraz obserwacji
Uczestnika/Uczestniczki podczas zajęć. Rodzic/Opiekun prawny ma obowiązek zapoznania się z
indywidualnym raportem kompetencyjnym swojego dziecka w Biurze Projektu.
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4. Udział we wszystkich zajęciach
Uczestników/Uczestniczek Projektu bezpłatny.

realizowanych

w

ramach

Projektu

jest

dla

§2
Rodzic/Opiekun prawny Uczestnika/Uczestniczki Projektu deklaruje, że dziecko weźmie udział we
wszystkich zajęciach przewidzianych w ścieżce edukacyjnej, na którą zostało zakwalifikowane na
etapie rekrutacji do Projektu.
§3
1. Rodzic/Opiekun prawny Uczestnika/Uczestniczki Projektu oświadcza, że jest opiekunem
prawnym dziecka i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Rodzic/Opiekun prawny Uczestnika/Uczestniczki Projektu oświadcza, że podane w Formularzu
Zgłoszeniowym Dziecka informacje i złożone oświadczenia są prawdziwe.
3. Rodzic/Opiekun prawny Uczestnika/Uczestniczki Projektu oświadcza, że wyraża zgodę
na uczestnictwo dziecka w Projekcie „Juniorzy na Politechnice” współfinansowanego przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja
Rozwój (POWER).
4. Rodzic/Opiekun prawny Uczestnika/Uczestniczki Projektu oświadcza, że zapoznał się i
akceptuje warunki z Regulaminu uczestnictwa w Projekcie „Juniorzy na Politechnice” oraz że jest
świadomy, iż dziecko uczestnicząc w Projekcie zobowiązane jest do przestrzegania Regulaminu
uczestnictwa w Projekcie „Juniorzy na Politechnice”.
5. Rodzic/Opiekun prawny Uczestnika/Uczestniczki Projektu oświadcza, że dziecko w momencie
rekrutacji uczęszcza do jednej z trzech klas będących Beneficjentami Projektu:

1) VI klasa szkoły podstawowej,
2) VII klasa szkoły podstawowej,
3) VIII klasa szkoły podstawowej.
6. Rodzic/Opiekun prawny Uczestnika/Uczestniczki Projektu oświadcza, że stan zdrowia dziecka
nie wykazuje przeciwwskazań do udziału w Projekcie „Juniorzy na Politechnice”.
7. Rodzic/Opiekun prawny Uczestnika/Uczestniczki Projektu oświadcza, że jest świadomy, że
realizator Projektu „Juniorzy na Politechnice” odpowiada za bezpieczeństwo dziecka wyłącznie
w trakcie zajęć.
8. Rodzic/Opiekun prawny Uczestnika/Uczestniczki Projektu oświadcza, że jest świadomy, iż
dziecko przystępując do Projektu „Juniorzy na Politechnice” zobowiązane będzie do uczestnictwa we
wszystkich przedsięwzięciach, testach, badaniach ankietowych, badaniach ewaluacyjnych koniecznych
do prawidłowej realizacji projektu.
§4
Rodzic/Opiekun prawny Uczestnika/Uczestniczki Projektu zobowiązany jest do podpisania
w Biurze Projektu, najpóźniej w dniu podpisania Umowy uczestnictwa dziecka w Projekcie „Juniorzy
na Politechnice”:
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1) deklaracji Uczestnictwa w Projekcie (Załącznik nr 1 do Umowy),
2) OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA PROJEKTU: zgody na przetwarzanie danych osobowych
(Załącznik nr 2 do Umowy),
3) oświadczenia o wyrażeniu zgody na upowszechnianie wizerunku (Załącznik nr 3 do Umowy).
§5
Uczestnik/Uczestniczka Projektu ma prawo do:
1) udziału w zajęciach dydaktycznych,
2) otrzymania pomocy/materiałów dydaktycznych, materiałów zużywalnych oraz odzieży
ochronnej do zajęć prowadzonych w ramach Projektu „Juniorzy na Politechnice”,
3) otrzymania zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w
ramach Projektu „Juniorzy na Politechnice”, podpisanego przez Kierownika Projektu.
§6
1.Rodzic/Opiekun prawny Uczestnika/Uczestniczki Projektu zobowiązuje się do dbania o to by
jego dziecko/podopieczny biorący udział Projekcie „Juniorzy na Politechnice”:
1) przestrzegał/a postanowień Regulaminu Uczestnictwa w Projekcie „Juniorzy na Politechnice”;
2) wypełniał/a testy wstępne i końcowe, które pozwolą na ocenę umiejętności i predyspozycji
naturalnych oraz nabytych podczas zajęć realizowanych w ramach Projektu;
3) uczestniczył/a we wszystkich zajęciach wchodzących w skład zajęć edukacyjnych;
4) uczestniczył/a we wszystkich badaniach ankietowych związanych z realizowanym Projektem,
przygotowanych przez Projektodawcę, jak i Instytucję Pośredniczącą, zarówno w jego trakcie, jak i po
zakończeniu;
5) zachowywał/a się w sposób kulturalny i zgodny z normami społecznymi oraz przestrzegał/a
zaleceń prowadzących zajęcia i kadry zarządzającej Projektem.
2.Rodzic/Opiekun prawny Uczestnika/Uczestniczki Projektu zobowiązuje się do:
1) bieżącego informowania Projektodawcy o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy
udział dziecka w indywidualnej ścieżce edukacyjnej,
2) bieżącego informowania o zmianie danych kontaktowych.
§7
Dodatkowo Rodzic/Opiekun prawny Uczestnika/Uczestniczki zobowiązuje się do zawarcia
z Projektodawcą, w terminie przez niego wskazanym, odrębnej umowy przeniesienia autorskich praw
majątkowych, łącznie z wyłącznym prawem do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa
autorskiego, do utworów wytworzonych w ramach Projektu.
§8
W przypadku zaprzestania uczestnictwa w zadaniach Projektu z winy Uczestnika/Uczestniczki Projektu
lub niedotrzymania wymaganego poziomu frekwencji na zajęciach, za wyjątkiem zdarzeń losowych i
choroby, Uczestnik/Uczestniczka Projektu zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych materiałów
szkoleniowych oraz zwrotu kosztów wszystkich przedsięwzięć wynikających ze zrealizowanych zajęć
edukacyjnych.
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§9
Politechnika Warszawska zobowiązuje się do:
1) organizacji zajęć;
2) zapewnienia kadry dydaktycznej, posiadającej kwalifikacje w zakresie prowadzonych zajęć;
3) zapewnienia sal szkoleniowych na terenie obiektów Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku
zapewniających standard niezbędny do przeprowadzenia zajęć;
4) obsługi administracyjno-technicznej zajęć;
5) wydania Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu zaświadczeń udziału w Projekcie „Juniorzy na
Politechnice”.
§ 10
Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do:
1) zmiany terminów zajęć,
2) rezygnacji z kontynuowania zajęć w przypadku niedającej się usunąć przeszkody w wykonywaniu
Projektu. Kierownik Projektu poinformuje Uczestników/Uczestniczki niezwłocznie o zaistnieniu takiej
okoliczności.
§ 11
1. Rodzic/Opiekun prawny Uczestnika/Uczestniczki Projektu jest świadomy odpowiedzialności, w tym
odpowiedzialności cywilnej (wynikającej z Kodeksu karnego), za składanie oświadczeń niezgodnych
z prawdą, i oświadcza, że dane zawarte we wszystkich złożonych do Projektu dokumentach są zgodne ze
stanem faktycznym.
2. Zmiana treści umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu
Cywilnego.
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
5. Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania jej przez obie strony.
6. Integralną część niniejszej Umowy stanowią następujące Załączniki:
− Deklaracja Uczestnictwa w Projekcie (Załącznik nr 1 do Umowy).
− OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU: zgoda na przetwarzanie danych osobowych
(Załącznik nr 2 do Umowy).
− oświadczenie o wyrażeniu zgody na upowszechnianie wizerunku (Załącznik nr 3 do Umowy).

………………………………
Realizator Projektu

……………………………..
Rodzic/Opiekun prawny
Uczestnika/Uczestniczki Projektu
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Załącznik nr 1 do Umowy Uczestnictwa dziecka w Projekcie
„Juniorzy na Politechnice”

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
Imię i nazwisko Uczestnika/Uczestniczki

………………………………………………………

Adres zamieszkania Uczestnika/Uczestniczki

………………………………………………………

PESEL Uczestnika/Uczestniczki

……………………………………………………….

Jako Rodzic/Opiekun prawny Uczestnika/Uczestniczki oświadczam, że:
1. Dobrowolnie deklaruję udział dziecka w Projekcie „Juniorzy na Politechnice”, realizowanym przez
Politechnikę Warszawską.
2. Zostałem/am poinformowany/a, iż Projekt „Juniorzy na Politechnice” współfinansowany jest ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny
Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki
i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.
3. Zapoznałem/am się z Regulaminem uczestnictwa w Projekcie „Juniorzy na Politechnice”, akceptuję
jego treść i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień.
4. Na dzień podpisania Deklaracji Uczestnictwa w Projekcie moje dziecko/podopieczny spełnia
kryteria kwalifikujące je do udziału w Projekcie „Juniorzy na Politechnice”, zgodnie z oświadczeniami
złożonymi przeze mnie w Formularzu Zgłoszeniowym dziecka do Projektu – oświadczenia te
pozostają nadal aktualne.
5. Deklaruję, że moje dziecko/podopieczny będzie uczestniczyć we wszystkich badaniach
ankietowych, testach i innych badaniach związanych z realizacją Projektu, zarówno w trakcie trwania
projektu, jak i po jego zakończeniu.
6. Zobowiązuję się do zawarcia z Projektodawcą, w terminie przez niego wskazanym, odrębnej
umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych, łącznie z wyłącznym prawem do udzielania
zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, do utworów wytworzonych w ramach
Projektu „Juniorzy na Politechnice”.
6. Zostałem/am pouczony/a o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.
7. Podane przeze mnie w Deklaracji Uczestnictwa w Projekcie informacje i złożone oświadczenia są
prawdziwe.
………………………………………
Miejscowość i data

……………………………………..
Podpis Rodzica/Opiekuna prawnego
Uczestnika/Uczestniczki Projektu
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Załącznik nr 2 do Umowy Uczestnictwa dziecka w Projekcie
„Juniorzy na Politechnice”

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Juniorzy na Politechnice” przyjmuję do wiadomości, iż:
1. Administratorem moich danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego
pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.
2. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa
art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020 (PO WER) na podstawie:
1) w odniesieniu do zbioru „Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój”:
a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności,
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013,
str. 320, z późn. zm.),
b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego
rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn.
zm.),
c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz.
1460, z późn. zm.);
2) w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów
operacyjnych:
a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności,
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego
rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006,
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c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz.
1460, z późn. zm.),
d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r.
ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do
przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące
wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi,
certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1).
3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Juniorzy na
Politechnice”, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia,
monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjnopromocyjnych w ramach PO WER.
4. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej - Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47A, 00-695 Warszawa, beneficjentowi realizującemu
projekt - Politechnika Warszawska, Pl. Politechniki 1,00-661 Warszawa oraz podmiotom, które na
zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane
podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji
Pośredniczącej lub beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone
specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji
Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach PO WER.
5. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest
równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.
6. W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie przekażę beneficjentowi dane dotyczące
mojego statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz
uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji.
7. W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dotyczące mojego
statusu na rynku pracy.
8. W celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków w projekcie moje dane osobowe takie jak imię
(imiona), nazwisko PESEL, nr projektu, data rozpoczęcia udziału w projekcie, data zakończenia
udziału w projekcie, kod tytułu ubezpieczenia, wysokość składki z tytułu ubezpieczenia
zdrowotnego, wysokość składki z tytułu ubezpieczenia wypadkowego mogą być przetwarzane w
zbiorze „Zbiór danych osobowych z ZUS”, którego administratorem jest minister właściwy do
spraw rozwoju regionalnego. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i
spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) na podstawie1:
1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności,
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,

1

Przetwarzanie danych osobowych w zbiorze Zbiór danych osobowych z ZUS dotyczy sytuacji, w której umowa o dofinansowanie projektu
została zawarta z Beneficjentem przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub Wojewódzki Urząd Pracy.
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Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
2) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego
rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006,
3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.),
4) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1778, z późn. zm.).
Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej - Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47A, 00-695 Warszawa, beneficjentowi
realizującemu projekt - Politechnika Warszawska, Pl. Politechniki 1,00-661 Warszawa oraz
podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu. Moje dane osobowe
mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji
Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać
również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej,
Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach PO WER.
9. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
11. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.
12. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty
elektronicznej: iod@miir.gov.pl lub adres poczty Tomasz.Buczek@pw.edu.pl (gdy ma to
zastosowanie - należy podać dane kontaktowe inspektora ochrony danych u Beneficjenta).
13. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
14. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia.
…..………………………………………
MIEJSCOWOŚĆ I DATA

*

……………………………………………
CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU*

W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna.
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Załącznik nr 1 do Umowy Uczestnictwa dziecka w Projekcie
„Juniorzy na Politechnice”

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA UPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

Imię i nazwisko Uczestnika/Uczestniczki

………………………………………

Adres zamieszkania Uczestnika/Uczestniczki

………………………………………

PESEL Uczestnika/Uczestniczki

...…………………………………….

Jako Rodzic/Opiekun prawny Uczestnika/Uczestniczki oświadczam, że:
W związku z przystąpieniem mojego dziecka/podopiecznego do Projektu „Juniorzy na Politechnice”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo
wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, wyrażam
zgodę na nieodpłatne, wielokrotne i bezterminowe utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku
mojego dziecka/podopiecznego utrwalonego na zdjęciach wykonanych w ramach działań
promocyjnych i archiwizacyjnych do Projektu, na stronie internetowej Projektodawcy:
www.pw.plock.pl, na stronie internetowej Projektu: www.umo.pw.plock.pl, w publikacjach oraz za
pośrednictwem wszelkich pozostałych mediów/kanałów dystrybucji informacji o Projekcie „Juniorzy
na Politechnice”.
Jednocześnie oświadczam, że wykorzystanie tych zdjęć nie stanowi naruszenia moich oraz dziecka dóbr
osobistych. Zdjęcia te mogą być wykorzystane wyłącznie do promocji i komunikacji projektu „Juniorzy
na Politechnice”.

………………………………………
Miejscowość i data Podpis

……………………………………..
Rodzica/Opiekuna prawnego
Uczestnika/Uczestniczki Projektu
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