Potwierdzenie udziału
Niniejsze potwierdzenie przechowuje organizator projektu.
wypełnia organizator projektu
w projekcie wymiany młodzieży

spotkaniu przygotowywawczym
spotkaniu podsumowującym
spotkaniu przygotowywawczym/ podsumuwującym kadry

dofinansowanym przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży (PNWM), którego organizatorami są:
gospodarze
goście
do:

realizowanym w dniach od:

w miejscowości:

numer wniosku:

wypełnia uczestnik, rodzic lub opiekun
Ja, niżej podpisana/podpisany*,
działając w imieniu własnym (dotyczy uczestników powyżej 16 roku życia)
działając w imieniu własnym jako przedstawiciel ustawowy/opiekun* mojego wskazanego niżej syna/córki/podopiecznego/
podopiecznej* (dotyczy uczestników w wieku 13—16 lat)
działając jako przedstawiciel ustawowy/opiekun* mojego syna/córki/podopiecznego/podopiecznej*, w imieniu i na rzecz
wskazanego niżej małoletniego (dotyczy uczestników poniżej 13 roku życia)*
potwierdzam własnoręcznym podpisem poniższe dane oraz mój udział/udział mojego dziecka* w wyżej wymienionym projekcie.
imię i nazwisko:
adres zamieszkania:
wiek:

kraj zamieszkania:
uczestnik

funkcja:

opiekun

udział w programie (liczba dni):

pośrednik językowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich/mojego syna/podopiecznego/mojej córki/podopiecznej* danych osobowych
zamieszczonych w niniejszym formularzu w celu rozliczenia i kontroli projektu dotowanego przez Polsko-Niemiecką Współpracę
Młodzieży, w którym uczestniczę/uczestniczy moje dziecko.*
data i własnoręczny podpis:

...............................

........................................................................

(jeżeli podpis został złożony przez rodzica lub opiekuna, prosimy o czytelny podpis)
Część informacyjna
1.

Administratorem podanych danych osobowych jest/są organizator/rzy projektu wskazani powyżej w formularzu. Inspektor Ochrony Danych lub osoba kontaktowa,
adres e-mail:

(wypełnia organizator projektu).

2.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak wymogiem niezbędnym do udziału w projekcie dotowanym przez PNWM oraz jego rozliczenia i kontroli. Brak podania
danych osobowych uniemożliwi dofinansowanie przez PNWM udziału w projekcie. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od momentu zakończenia projektu.
Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać na podstawie udzielonej zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO) w celu realizacji projektu, w tym udziału
uczestnika w projekcie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt b) RODO), rozliczenia oraz kontroli wykorzystania dotacji przyznanej przez PNWM organizatorowi projektu
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt f)) RODO).

3.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści wyżej wymienionych danych osobowych swoich lub swojego dziecka/podopiecznego, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich
przetwarzania, przeniesienia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące
przepisy, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Aby wycofać zgodę, wystarczy wysłać odpowiednią informację na adres ww. Inspektora Ochrony
Danych lub do ww. osoby kontaktowej. W razie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych lub po upływie okresu, na jaki jej udzielono, Administrator oraz podmioty
przetwarzające będą miały prawo do przetwarzania Pani/a danych osobowych oraz Pani/Pana dziecka/podopiecznego wyłącznie na czas i w zakresie, w jakim zezwalać na
to będą przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w ramach uzasadnionego prawnie interesu Administratora, jakim jest w szczególności wymagany prawem
obowiązek dokumentowania działalności i rozliczenia projektu czy też dochodzenie roszczeń (art. 6 ust. 1 pkt b)-f) RODO).

4.

Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka/podopiecznego będą przekazywane organizacji PNWM lub jej jednostkom centralnym w celu rozliczenia
i kontroli projektu dotowanego przez PNWM.

5.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób w pełni zautomatyzowany i nie będą profilowane.

* niepotrzebne skreślić

PNWM umożliwia spotkania młodych Polaków i Niemców.
Została
utworzona
w
1991
roku
jako
organizacja
międzynarodowa przez rządy Polski i Niemiec. Dotąd dzięki
wsparciu PNWM odbyło się ponad 80 tysięcy projektów,
w których wzięło udział przeszło 3 miliony uczestników.

Poznałaś/Poznałeś fajną osobę z Niemiec na projekcie polsko-niemieckim i chcesz się z nią ponownie spotkać? W programie
#2amongmillions otrzymasz kieszonkowe na wyjazd do niej
w odwiedziny i zwrot kosztów podróży. Nie zwlekaj – skorzystaj!

