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DEKLARACJA UCZESTNICTWA W REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 

 

1. Ja, niżej podpisany/a (imię i nazwisko) ..…………………………………………….…………...................... 

deklaruję udział w Treningu Skutecznego Rodzica Poziom 1 (TSR1) wg dr. Thomasa Gordona, 

skierowanego do rodziców w ramach realizacji zadania publicznego, współfinansowanego ze 

środków Miasta Płocka pod nazwą: "Trening Skutecznego Rodzica czyli jak budować relacje w 

czasach pandemii SARS-CoV-2" 

2. Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o współfinansowaniu kursu TSR1 przez Urząd Miasta 

Płocka. 

3. Oświadczam, że mieszkam na terenie miasta Płocka i jestem rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka. 

4. Oświadczam, że akceptuję termin i miejsce kursu TSR1 wskazane przez organizatora. 

5. Oświadczam, że zobowiązuję się uczestniczyć w kursie TSR1 w pełnym wymiarze godzin. 

6. Oświadczam, że zostałam/zostałem poinformowana/y o sposobie i celu przetwarzania danych osobowych i 

wizerunku dla celów związanych z realizacją zadania 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 Osobowych) RODO zwane 

też GDPR, w dołączonej do tej deklaracji klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych 

osobowych przez Fundację „Wychowanie bez porażek”.  

7. Oświadczam, iż zostałam/em pouczona/y o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z 

prawdą. 

 

 

……………………………………     ……………………………. 
miejscowość i data                          pełny podpis 
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DANE UCZESTNIKA ZADANIA PUBLICZNEGO 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
PRZEZ FUNDACJĘ „WYCHOWANIE BEZ PORAŻEK” 

 
Na podstawie 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, zwanego dalej „Rozporządzeniem” pragniemy poinformować, że: 
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja „Wychowanie bez porażek” z siedzibą w Szczecinie ul. 

Adama Mickiewicza 53, 70-385 Szczecin. Z administratorem danych osobowych można się skontaktować poprzez adres 
e-mailowy fundacja@wychowanie.org.pl, bądź telefonicznie pod numerem telefonu +48602336109 lub pisemnie na adres 
pocztowy: Fundacja „Wychowanie bez porażek” ul. Sosnowa 8/3, 24-100 Puławy. 

2) Z administratorem ochrony danych osobowych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

3) Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji działań statutowych Fundacji, w tym związanych z prowadzeniem przez 
Fundację naboru na kursy/szkolenia/warsztaty, w celu udzielania odpowiedzi telefonicznych i e-mailowych dotyczących 
rekrutacji oraz wpisania na listę uczestników, sprawdzania czy spełniane są kryteria przyjęcia na szkolenia dofinansowane 
oraz bezpłatne. Ponadto Państwa dane osobowe będą przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 
interesów realizowanych przez Fundację.  

4) Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych dotyczy wszystkich przypadków, gdy ich przetwarzanie jest 
uzasadnione z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa realizacji działań i ich ulepszania przez Fundację oraz 
dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników, jak i prowadzenia marketingu i promocji własnych usług Fundacji. 

5) Powszechnie obowiązujące przepisy prawa zobowiązują także Fundację do przetwarzania Państwa danych osobowych dla 
celów podatkowych i rachunkowych. 

6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym stanowi warunek przyjęcia na szkolenia realizowane w ramach 
działań statutowych Fundacji. Zbieramy tylko te dane osobowe, które są niezbędne do prawidłowej realizacji Państwa 
zgłoszenia. W przypadku gdy z jakichkolwiek przyczyn nie będziecie Państwo chcieli nam ich podać, niestety nie 
będziemy w stanie przyjąć Państwa na szkolenia realizowane przez Fundację. 

7) Przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych osobowych i prawo żądania ich sprostowania.  
8) Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 
Rozporządzenia 2016/679. 

 
 
 
 

 
 Lp. Dane (Proszę wypełnić pismem drukowanym) 
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1 Imię i nazwisko  

2 Telefon kontaktowy  

3 
Adres zamieszkania  

(kod pocztowy, miejscowość, ulica,  
nr domu i mieszkania) 

 

4 Województwo  

5 Adres poczty elektronicznej (e-mail)  


