ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU UDZIAŁU W PROJEKCIE

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
Niniejszym zgłaszam chęć uczestnictwa w projekcie „Uczelnie Szkołom – o finansach z NBP. Edycja II” realizowanym
przez Instytut Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Rzeszowskiego we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w
ramach programu edukacji ekonomicznej, zgodnie z regulaminem udziału w Projekcie (dostępnym na stronie
https://finanselicealisty.pl/wp-content/uploads/2021/12/Regulamin-udzialu-w-projekcie-Uczelnie-Szkolom-o-finansach-z-NBP.-EdycjaII.pdf).

I.

DANE UCZNIA

Imię i nazwisko: ………………………………………………. Data urodzenia: …………………………………………. PESEL: …………………………
Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Gmina: ………………………………………… Powiat: .................................................. Województwo: ………………………………………
Telefon kontaktowy: +48……………………………………………………………………… E-mail: ……………………………………………………………
Płeć:
II.

 Mężczyzna  Kobieta
DANE SZKOŁY, DO KTÓREJ UCZEŃ UCZĘSZCZA

Nazwa i adres szkoły: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Gmina: ………………………………………… Powiat: .................................................. Województwo: ………………………………………
Miejscowość, w której zlokalizowana jest szkoła liczy:

 poniżej 100 tys. osób

 100 tys. osób lub więcej

Ponadto oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji do w/w projektu i realizacji
w/w projektu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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).
Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Rzeszowski, Aleja Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: iod@ur.edu.pl
Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym do profilowania.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas
realizacji projektu, a następnie archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Uniwersytecie Rzeszowskim, jednak nie
dłużej niż 6 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym projekt był realizowany. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania
dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie związane z brakiem
możliwości udziału w rekrutacji do w/w projektu i udziału w projekcie. W związku z przetwarzaniem danych w w/w celach,
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych w
uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy
aktualnie obowiązujących aktów prawnych z zakresu ochrony danych osobowych.
Wyrażam również zgodę na nieodpłatne utrwalenie mojego wizerunku, w formie fotografii i materiału filmowego w ramach
realizowanych w Projekcie aktywności. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie i powielanie wykonanych zdjęć i materiału
filmowego za pośrednictwem dowolnego medium w celu związanym z rekrutacją do w/w projektu i jego realizacją, włączając w to
publikację w gazetach, czasopismach okresowych, czasopismach okazjonalnych, folderach, publikacjach elektronicznych, stronach
internetowych, wystawach, konkursach etc. Jednocześnie zrzekam się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego
wykorzystania fotografii i materiału filmowego z moim wizerunkiem.

…………………………………
Miejscowość, data

……………………………
Podpis

