Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Deklaracja uczestnictwa w projekcie „Akademia Wolontariatu”
Imię (imiona) i nazwisko
Płeć
 Kobieta
 Mężczyzna
Adres zamieszkania (miejscowość, ulica, numer mieszkania/lokalu)

Województwo

Powiat

Telefon
komórkowy

e-mail

Gmina
PESEL

Wiek w chwili
przystąpienia do projektu

Adres korespondencyjny (ulica, numer mieszkania/lokalu, kod pocztowy, miejscowość)
– jeżeli jest inny niż adres zamieszkania

Dane rodzica/opiekuna – tylko dla osób niepełnoletnich
Imię (imiona) i nazwisko
Telefon kontaktowy
Informacje dodatkowe
Nazwa szkoły
Języki (stopień zaawansowania)
Umiejętności artystyczne
Zawód / kierunek studiów
Mogę prowadzić korepetycje z
Inne
Oświadczam, że:
 zostałem(am) poinformowany(a) o dofinansowaniu projektu ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich,
 znane są mi warunki bezpłatnego uczestnictwa w projekcie,
 nie będę zgłaszał(a) żądań i roszczeń do jakichkolwiek innych świadczeń na moją rzecz,
 wypełnię niezbędne formularze i ankiety związane z uczestnictwem w projekcie,
 udzielam nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć z moim
wizerunkiem bez konieczności każdorazowego zatwierdzania ich. Zgoda obejmuje wykorzystywanie,
utrwalenie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie
w celu zgodnym z prowadzoną działalnością Fundacji Oczami Brata i celami projektu
„Akademia Wolontariatu”,
 będę czynnym, punktualnym i zdyscyplinowanym uczestnikiem projektu,
 zobowiązuję się dostarczyć wszystkie niezbędne zaświadczenia,
 zapoznałem(am) się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie i zobowiązuję się zastosować
do wszystkich jego postanowień
________________

________________

miejscowość

podpis rodzica/opiekuna

________________

podpis uczestnika(niczki) projektu*

Fundacja Oczami Brata
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tel. 533-527-368
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www.oczamibrata.pl
fb.com/OczamiBrata
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Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Oświadczenie uczestnika projektu
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą oświadczam, że:
1. Dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym są zgodne z prawdą.
2. W związku z przystąpieniem do projektu „Akademia Wolontariatu” realizowanego w ramach
Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych przez Fundację Oczami Brata
Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:
1. administratorem tak zebranych danych osobowych jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej, mający siedzibę przy ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa,
2. podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1pkt 2 lub art. 27
ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (teks jednolity: DZ.U.
z 2002r. Nr. 101 poz. 926, ze zm.) - dane osobowe są niezbędne do realizacji Programu FIO,
3. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu
„Akademia Wolontariatu” ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich,
4. moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu realizacji
projektu „Akademia Wolontariatu” ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich,
5. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna
z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu,
6. mam prawo dostępu do treści swoich danych i poprawiania.

________________

________________

miejscowość

podpis rodzica/opiekuna

________________

podpis uczestnika(niczki) projektu*

* - w przypadku deklaracji uczestnictwa osoby nieletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez daną osobę,
jak również przez jej opiekuna prawnego
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