
Załącznik nr 2

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Niniejsza zgoda odbierana jest w związku z Pani uczestnictwem w Projekcie zrealizowanym
w związku z konkursem grantowym „Skrzydła dla Mamy” (dalej, jako: „Projekt”). Pani dane
osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu oraz wizerunku, będą przetwarzane w celu
sprawdzenia przez Fundację BGK przebiegu Projektu.
Ja, niżej podpisana ........................................................................................................................
(adres e-mail: …............................................................................................................................)
w związku z uczestnictwem w Projekcie, niniejszym:
□ oświadczam, że zostałam poinformowana o przetwarzaniu przez Fundację BGK im. J. K.
Steczkowskiego z siedzibą w Warszawie (powyżej i dalej, jako: „Fundacja”) moich danych
osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego, adresu e-mail oraz
wizerunku, utrwalonego na zdjęciach, a także danych osobowych Dziecka, w postaci wizerunku,
utrwalonego na zdjęciach, w celu weryfikacji przebiegu Projektu oraz potwierdzenia jego realizacji,
a także poinformowałam o tym przetwarzaniu w sposób zrozumiały Dziecko.

Fundacja jest administratorem powyższych danych osobowych. Podstawą przetwarzania Pani
danych osobowych oraz danych osobowych Dziecka jest art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osob fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie
danych), czyli prawnie uzasadniony interes administratora. Prawnie uzasadnionym interesem w tym
wypadku jest weryfikacja przebiegu Projektu i potwierdzenie jego realizacji.

W związku z przetwarzaniem zarówno Pani, jak i Dziecku, przysługuje prawo dostępu do danych
osobowych, prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Przysługuje Pani oraz Dziecku także uprawnienie do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, w przypadku uznania przetwarzania przez Fundację danych osobowych za
niezgodne z prawem.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w Projekcie.

Dane zbierane w powyższym celu będą przetwarzane przez okres 3 lat, liczonych od dnia
zakończenia Projektu.

W celu realizacji swoich praw oraz w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat
przetwarzania danych osobowych, należy zwrócić się z zapytaniem do administratora. Osoba
chcąca się zwrócić się z zapytaniem do administratora lub złożyć oświadczenie dotyczące jej
danych osobowych powinna kierować korespondencję pod adres: Fundacja BGK im. J. K.
Steczkowskiego, Varso 2, ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „dane
osobowe” lub na adres e-mail: fundacja@fundacjabgk.pl, w temat wiadomości wpisując „dane
osobowe”.

….............................. …...................................................... …..................................
Data Imię i nazwisko Podpis


