
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Oświadczam, iż  wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych:
 
Projekt „Warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży
Wiejskich” w Dąbrówkach, ul. Wesoła 23, 16
Współfinansowany jest z budżetu Województwa Podlaskiego

 
Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:

 
1. dane osobowe mojego dziecka będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparci

obsługi projektu 
2. dane osobowe mojego dziecka mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu ewaluacji, 

jak również w celu realizacji zadań związanych z monitoringiem i sprawozdawczością w ramach 
projektu 

3. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmo
możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu

4. mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia
 

 
 
miejscowość i data________________________

 
 

 
Ponadto oświadczam, iż: 
 
Akceptuję zasady projektu „Warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży
realizowanego przez Stowarzyszenie 

 
Zostałem/am poinformowany/a o współfinansowaniu projektu ze środków 
W związku, z tym zobowiązuję się do:

1. obecności na zajęciach w ramach projektu 
2. przestrzegania Regulaminu Projektu
3. podpisywania listy obecności na zajęciach
4. udziału w badaniu ewaluacyjnym oceniającym odroczone efekty projektu 

 
 
 
 
miejscowość i data________________________
 
 

 

 
OŚWIADCZENIE  

Oświadczam, iż  wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych: 

Warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży” realizowany jest przez Stowarzyszenie 
Wiejskich” w Dąbrówkach, ul. Wesoła 23, 16-010 Dąbrówki  

Województwa Podlaskiego. 

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

dane osobowe mojego dziecka będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparci

dane osobowe mojego dziecka mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu ewaluacji, 
jak również w celu realizacji zadań związanych z monitoringiem i sprawozdawczością w ramach 

podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 
możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu 
mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia 

________________________ Podpis matki i ojca lub opiekuna dziecka ____________________________

Warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży” określone w Regulaminie projektu 
realizowanego przez Stowarzyszenie „Koło Gospodyń Wiejskich” w Dąbrówkach.  

poinformowany/a o współfinansowaniu projektu ze środków Województwa Podlaskiego
W związku, z tym zobowiązuję się do: 

obecności na zajęciach w ramach projektu  
przestrzegania Regulaminu Projektu 
podpisywania listy obecności na zajęciach 

ewaluacyjnym oceniającym odroczone efekty projektu 

________________________  Podpis matki i ojca lub opiekuna dziecka ____________________________

realizowany jest przez Stowarzyszenie „Koło Gospodyń 

dane osobowe mojego dziecka będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia i 

dane osobowe mojego dziecka mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu ewaluacji, 
jak również w celu realizacji zadań związanych z monitoringiem i sprawozdawczością w ramach 

wa ich podania jest równoznaczna z brakiem 

____________________________ 

określone w Regulaminie projektu 

Województwa Podlaskiego.  

ewaluacyjnym oceniającym odroczone efekty projektu  

Podpis matki i ojca lub opiekuna dziecka ____________________________ 


