
 

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG 

Załącznik Nr 1 do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie „Aktywne Braniewo” 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

do udziału w projekcie „Aktywne Braniewo” 

I. Dane personalne 

Imię/Imiona  

Nazwisko  

Płeć  
 

 Kobieta         Mężczyzna         inne 

Data urodzenia 
 

 

Adres zamieszkania (ulica, 
numer domu/lokalu, kod  
pocztowy, miejscowość) 

 

Powiat 
 

 

Gmina 
 

 

Województwo 
 

 

e-mail  
 

 

Telefon 
 

 

 

Wybrana grupa 
projektowa 
 

 młodzież         seniorzy         Koła 
Gospodyń 
Wiejskich 

 sołtysi 

 

 

 

OŚWIADCZENIA RODO: 

 Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie przekazywanie moich danych osobowych. 

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: administratorem zebranych danych osobowych jest 

Fundacja Żółty Szalik z siedzibą we Fromborku, ul. Braniewska 11A, a moje dane osobowe będą 

przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia i obsługi projektu; moje dane osobowe mogą 

zostać udostępnione innym podmiotom w celu ewaluacji, jak również w celu realizacji zadań 

związanych z monitorowaniem i sprawozdawczością w ramach Programu Aktywni Obywatele – 

Fundusz Krajowy;  
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 Wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku/głosu/wypowiedzi przez 

Fundacje „Żółty Szalik” dla celów działań informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją projektu 

„Aktywne Braniewo”. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania 

wykonane podczas zajęć i spotkań mogą zostać umieszczone na stronie internetowej projektu oraz 

wykorzystane w materiałach  promocyjnych. Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i 

przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem Fundacji „Żółty Szalik” z tytułu 

wykorzystywania mojego wizerunku/głosu/wypowiedzi na potrzeby określone w oświadczeniu. 

 

Podpisanie powyższych zgód i oświadczeń związanych z RODO, a także podanie danych jest 

dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia 

wsparcia w ramach Projektu; mam prawo do dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz 

oświadczam, wyżej wymienione dane są prawdą. 

 

 

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

Data, miejscowość                                                                                                                  Czytelny podpis* 

 

 

 

* w przypadku przystępowania do udziału w Projekcie osoby niepełnoletniej formularz powinien zostać 

podpisany przez jej prawnego opiekuna 

 

 


