
 
 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu  Społecznego

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRA
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 
 

W związku z przystąpieniem do projektu
przez Powiat Lubelski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 
2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 12 RPO WL 2014
Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe
przetwarzanie danych osobowych. Oś

1. podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 
2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sie
z 2016 r.  poz. 922) – dane osobowe s
w powiecie lubelskim” realizowanym przez Powiat Lubelski w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014
WL 2014-2020: Edukacja, kwalifikac

2. moje dane osobowe będą przetwarzane wył
ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczo
w powiecie lubelskim” realizowanym przez Powiat Lubelski w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na
WL 2014-2020: Edukacja, kwalifikac

3. moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania beneficjentowi realizuj
- Powiatowi Lubelskiemu ul. Spokojna 9, 20

4. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z
możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu;

5. mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

6. wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku do celów zwi
zgody jest jednoznaczne z tym, 
zamieszczone na stronie internetowej projektu oraz wykorzystane w m

 

 
 
.…………………………………   
      miejscowość , data   
     

 
*dotyczy ucznia niepełnoletniego 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Projekt realizowany w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 
 na lata 2014-2020, Oś priorytetowa12 Edukacja przyszło

 w powiecie lubelskim, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.
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WIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY                
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

pieniem do projektu pn. ,, Edukacja przyszłości w powiecie lubelskim
przez Powiat Lubelski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 

2020 w zakresie Osi Priorytetowej 12 RPO WL 2014-2020: Edukacja, kwalifikac
Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe realizowanego przez Powiat Lubelski wyra
przetwarzanie danych osobowych. Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 

 przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 
rpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 

dane osobowe są niezbędne dla realizacji projektu pn. 
realizowanym przez Powiat Lubelski w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 12 RPO 
2020: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe

ę ą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, r
ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w projekcie pn. ,,

realizowanym przez Powiat Lubelski w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 12 RPO 

2020: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodow

moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania beneficjentowi realizuj
owi Lubelskiemu ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin;   

podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z
ci udzielenia wsparcia w ramach Projektu; 

pu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

 na przetwarzanie wizerunku do celów związanych z promocja projektu. Wyra
zgody jest jednoznaczne z tym, że fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas zaj
zamieszczone na stronie internetowej projektu oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych.

        …………………………….…………
           czytelny podpis ucznia
    czytelny podpis  rodzica/opiekuna prawnego

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego  
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego  

 priorytetowa12 Edukacja przyszłości 
w powiecie lubelskim, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe. 
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ŻENIU ZGODY                
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

lubelskim”  realizowanym 
przez Powiat Lubelski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 

2020: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, 
realizowanego przez Powiat Lubelski wyrażam zgodę na 

 przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 
(tekst jednolity: Dz. U.  

pn. ,, Edukacja przyszłości 
realizowanym przez Powiat Lubelski w ramach Regionalnego Programu 

2020 w zakresie Osi Priorytetowej 12 RPO 
je i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe; 

cznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu, 
,, Edukacja przyszłości                  

realizowanym przez Powiat Lubelski w ramach Regionalnego Programu 
2020 w zakresie Osi Priorytetowej 12 RPO 

je i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe; 

moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania beneficjentowi realizującemu projekt                 

podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 

zanych z promocja projektu. Wyrażenie 
e fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas zajęć mogą być 

ateriałach promocyjnych. 

…………………………….…………………. 
ucznia 

czytelny podpis  rodzica/opiekuna prawnego*
 


