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 Zadanie finansowane ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach 
Umowy numer MEiN/2022/DPI/3058 zadanie publiczne 

,,Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne - wsparcie integracji międzypokoleniowej”  

 
Prosimy o wypełnienie zgłoszenia DRUKOWANYMI LITERAMI i przesłanie pod adres biura e-mail: 

Helixfarm925@gmail.com lub pocztą na adres Ul. Adama Mickiewicza 10, 21-411 Wojcieszków 
W przypadku pytań prosimy kontaktować się pod nr Tel. 695866868. 

 
 

 

 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 
Niniejszym zgłaszam udział w Projekcie: 
 
Tytuł projektu Szkoła Super Babci i Super Dziadka w Wojcieszkowie  

Realizator Fundacja Helix Farm 
Zleceniodawca Minister Edukacji i Nauki 

 
Miejsce Ul. Adama Mickiewicza 10, 21-411 Wojcieszków 

 
Potwierdzam swoje uczestnictwo w Projekcie i wyrażam zgodę na publikację wizerunku na 
zdjęciach i mediach społecznościowych związanych jedynie z promocją i informacją o 
projekcie (poniżej zaznacz X właściwe): 
 
             Młodzież (9 – 18 lat)                                                       Senior/-ka 
 
Imię i nazwisko 
 

Telefon  
 

Adres do korespondencji 
 
 

E-mail 
 

 
Wysyłając formularz zgłoszenia kandydat zobowiązuje się do pełnego uczestnictwa  
we wszystkich formach wsparcia realizowanych w ramach Projektu Szkoła Super Babci i Super 
Dziadka w Wojcieszkowie, w pełnym wymiarze godzin, w terminie wskazanym w harmonogramie 
oraz zezwala na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji projektu. 
 

 
 
 
 
 

 
 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego 
 

Podpis uczestnika 
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 

W związku z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że: 
 

1. Administratorem danych osobowych jest Minister Edukacji i Nauki, ul. Wspólna 1/3, 00-
529 Warszawa. Z administratorem danych osobowych można się skontaktować poprzez 
adres poczty elektronicznej inspektor@mein.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby 
administratora. 

2. Moje dane osobowe będą ̨przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zadania publicznego 
„Szkoła Super Babci i Super Dziadka w Wojcieszkowie”, w szczególności potwierdzenia 
kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu 
i sprawozdawczości oraz działań́ informacyjno- promocyjnych w ramach programu 
Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne - wsparcie integracji międzypokoleniowej 

3. Moje dane osobowe zostały powierzone beneficjentowi realizującemu projekt – Fundacja 
Helix Farm, Adama Mickiewicza 10, 21-411 Wojcieszków (nazwa i adres beneficjenta) oraz 
podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą ̨w realizacji projektu  

4. Moje dane osobowe mogą ̨ zostać ́ przekazane podmiotom realizującym badania 
ewaluacyjne na zlecenie MEiN lub beneficjenta  

5. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania 
jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.  

6. Moje dane osobowe nie będą ̨ przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej.  

7. Moje dane osobowe nie będą ̨poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.  
8. Moje dane osobowe będą ̨ przechowywane do czasu rozliczenia zadania publicznego  

Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne - wsparcie integracji międzypokoleniowej oraz 
zakończenia archiwizowania dokumentacji.  

9. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych.  

10. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania.  

 
…………………………………………..    ……………………………………………… 
Miejscowość, data    Podpis uczestnika 
 
…………………………………….. 
Podpis rodzica/opiekuna  

 


