
Karta zgłoszeniowa
do projektu „szkolny budżet partycypacyjny – decydujemy wspólnie”

*Kartę zgłoszenia należy wysłać e-mailem na adres: otwartaedukacja@interia.pl do dnia 17.09.2021 roku. 
W temacie należy wpisać „Rekrutacja”.
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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych w karcie zgłoszeniowej do projektu 
„Szkolny budżet partycypacyjny – decydujemy wspólnie” w celu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, w tym w celach kon-
taktowym, sprawozdawczym, promocyjnym i archiwizacyjnym.

Przyjmuję do wiadomości, iż:

1.  Administratorami danych osobowych są Fundacja SocLab (ul. Zwierzyniecka 17/16, 15-312 Białystok, email: soclab@soclab.
org.pl) oraz Fundacja Otwarta Edukacja (Al. 1000lecia P.P. 56/6, e-mail: otwartaedukacja@interia.pl) 

2.   Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobo-
wych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3.  Podanie danych zawartych w karcie zgłoszeniowej jest dobrowolne, ale konieczne w celu uczestniczenia 
w projekcie „Szkolny budżet partycypacyjny – decydujemy wspólnie”.

4.  Dane osobowe zawarte w karcie zgłoszeniowej będą przechowywane przez Fundację SocLab i Fundację Otwarta Edukacja 
do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie lub zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

5.  Dane osobowe zawarte w karcie zgłoszeniowej  nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzyna-
rodowej.

6.  Uczestnik/uczestniczka projektu ma prawo do żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowa-
nia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwa-
rzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie. W celu usunięcia danych osobowych prosimy 
o wiadomość e-mail na adres: soclab@soclab.org.pl.

7.  Uczestnik/uczestniczka projektu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwa-
rzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r.

8.   Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani pro� lowania.
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