Załącznik nr 1 Wzór zgody na udostępnienie
danych osobowych Ucznia/Uczennicy

Ja, ……………………………………………………………………..<imię i nazwisko Ucznia/Uczennicy> niżej
podpisana/y
zapoznałam/em
się
z
Regulaminem
Programu
Edukacyjnego
……………………………………………………………<nazwa programu> z dnia ……...
………………………………

……………………………….

Miejscowość i data

Podpis Ucznia/Uczennicy

Zostałam/zostałem poinformowana o tym, że:
Administratorem danych osobowych jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) z siedzibą w
Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, email dane.osobowe@ceo.org.pl, tel. 22 8758540.
Dane Ucznia/Uczennicy przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Rodzica lub Opiekuna prawnego.
Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody powoduje
wyłączenie z grona uczestników programu.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przystąpienia Ucznia/Uczennicy do programu.
Dane osobowe Ucznia/Uczennicy mogą być udostępniane sponsorom projektów, w których uczestniczy, do
celów kontroli finansowej tych projektów, na podstawie uzasadnionych prawnie interesów CEO oraz
sponsorów, związanych z potrzebą kontroli sposobu wydatkowania środków finansowych.
Dane mogą również być powierzane do przetwarzania podmiotom, które świadczą na rzecz CEO usługi wiążące
się z przetwarzaniem danych osobowych, z zastrzeżeniem, że te podmioty nie nabywają prawa do
samodzielnego przetwarzania tych danych, a jedynie do wykonywania poleceń CEO w tym zakresie.
Dane będą przechowywane do czasu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż przez 5 lat od dnia ostatniej
aktywności Ucznia/Uczennicy w tym programie, chyba że sponsor programu wymaga od nas dłuższego
przechowywania danych. W takim przypadku dane będą przechowywane przez okres wynikający z umowy ze
sponsorem na podstawie prawnie uzasadnionego interesu sponsora, polegającego na potrzebie
zweryfikowania prawidłowości wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na realizację programu.
Mam prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych. Dopuszczalność korzystania z
poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania.
Mam prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego/pozostającego pod moją opieką
dziecka (Ucznia/Uczennicy) na wyżej podanych zasadach.
………………………………

……………………………………………..

Miejscowość i data

Podpis Rodzica/Opiekuna prawnego

