
  

Załącznik I: ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA PEŁNOLETNIEGO 
 

Imię nazwisko Uczestnika:……………………………………………………………………………………………….      Wiek: ….……………….. 

Adres e-mail Uczestnika :……………………………………………………….…..............  
 
Nr telefonu do Uczestnika: ………………………………………………………….  

Wyrażam zgodę na moje uczestnictwo w warsztatach „Space Tech Kids”, organizowanych w ramach projektu 
„Technologie przyszłością naszej planety” przez Stowarzyszenie WroSpace. Akceptuję regulamin Zajęć.  
 
Ponadto, wyrażam /nie wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku w ramach publikowania relacji na 
stronie internetowej i mediach społecznościowych (Facebook, Instagram) Organizatora i partnerów.  

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadoma/y dobrowolności wyrażenia zgody, oraz że zostałam/em 
poinformowana/y o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania.  
 

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

miejscowość, data                                            czytelny podpis  

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Wszystkie osoby biorące udział w Zajęciach wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie WroSpace 
danych osobowych 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych, dalej: RODO) w zakresie związanym z przeprowadzeniem Konkursu. 

Administratorem danych osobowych podanych przy zgłoszeniu (tj. imienia, nazwiska i adresu e-mail), jest 
Stowarzyszenie WroSpace z siedzibą przy ul. Legnickiej 65 we Wrocławiu. Administrator umożliwia kontakt  
z powołanym Inspektorem Ochrony Danych osobowych za pomocą e-maila kontakt@wrospace.pl. Dane 
osobowe przetwarzane będą do realizacji projektu oraz w celu sprawozdawczości z realizacji zadania publicznego 
„Technologie przyszłością naszej planety”.  

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych wynika z art. 6 ust 1 pkt a) RODO (przetwarzanie danych 
osobowych jest zgodne z prawem jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich 
danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów).  

Odbiorcy danych osobowych:  

Dane zostaną powierzone: WroSpace z siedzibą przy ul. Legnickiej 65 we Wrocławiu, nr w Rejestrze Stowarzyszeń 
Zwykłych prowadzonym przez Prezydenta Wrocławia: 58; NIP: 8971852158; adres e-mail: kontakt@wrospace.pl, 
telefon: 605982163 w celu promocji i sprawozdawczości z projektu.  

Dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat od dnia zakończenia działań w ramach projektu „Technologie 
przyszłością naszej planety”. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.  

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do udziału w zajęciach. 

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

miejscowość, data                                            czytelny podpis  


