Projekt „Osobom starszym – wsparcie i szacunek” jest dofinansowany ze środków
programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025 oraz ze środków Gminy Lublin.

Formularz zgłoszeniowy do konkursu
„Osobom starszym – wsparcie i szacunek”
Zgłoszenie pracy na Konkurs na hasło reklamowe
na bilbordy promujące szacunek do osób starszych
I. Informacje o Autorze:

Dane Autorki/Autora
Imię i nazwisko

Wiek
Ulica, nr domu, nr lokalu
………………………………………………………..
Adres
zamieszkania Kod pocztowy, miejscowość
……………………………………………………….

Nazwa i adres
Szkoły

Telefon
kontaktowy

Adres e-mail
Fundacja Aktywności Obywatelskiej
ul. Dolna 3-go Maja 6/3
20-079 Lublin
tel. / fax (81) 532 25 52
www.fao.org.pl;
fundacja-fao@o2.pl

Patronat medialny:

Projekt „Osobom starszym – wsparcie i szacunek” jest dofinansowany ze środków
programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025 oraz ze środków Gminy Lublin.

II. HASŁO PROMUJĄCE SZACUNEK DO OSÓB STARSZYCH (maksymalnie 10 słów)

III. Oświadczenia, klauzule i zgody:
W przypadku osób niepełnoletnich zgody, klauzule i oświadczenia podpisuje rodzic/opiekun
prawny.
ZGODA OPIEKUNA PRAWNEGO (JEŚLI UCZESTNIK JEST OSOBA NIEPEŁNOLETNIĄ)

Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika..................................................................
………………………………………….Telefon kontaktowy.................................................................
Oświadczam, ze zapoznałem/łam się z regulaminem konkursu i zgadzam się na jego warunki, a także
wyrażam zgodę na udział (imię i nazwisko uczestnika) ........................................................................
............................................. w konkursie oraz na rozpowszechnianie hasła przekazanego na konkurs.

................................................................................................................

Podpis rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego

Fundacja Aktywności Obywatelskiej
ul. Dolna 3-go Maja 6/3
20-079 Lublin
tel. / fax (81) 532 25 52
www.fao.org.pl;
fundacja-fao@o2.pl

Patronat medialny:

Projekt „Osobom starszym – wsparcie i szacunek” jest dofinansowany ze środków
programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025 oraz ze środków Gminy Lublin.

Wyrażam zgodę na warunki Regulaminu, na rozpowszechnianie hasła przekazanego na konkurs,
publikację imienia i nazwiska autora w Internecie na liście autorów nagrodzonych prac.

…………………………......................................................................

(czytelny podpis uczestnika lub opiekuna prawnego)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i danych mojego
dziecka/podopiecznego (jeśli dotyczy) zgodnie z Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych)
…………………………......................................................................

(czytelny podpis uczestnika lub opiekuna prawnego)

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Aktywności Obywatelskiej, ul.
Dolna 3-go Maja 6/3, 20-079 Lublin, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód pod nr 0000231024, REGON: 060021248, NIP: 946-24-56064
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się Fundacją
Aktywności Obywatelskiej pod adresem e-mail: fundacja-fao@o2.pl
3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji, realizacji projektu, kontroli i
ewaluacji i przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu
określonym w treści zgody.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a ww. Rozporządzenia i
przechowywane przez okres archiwizacji dokumentacji projektowej - w okresie pięciu lat od
zakończenia projektu, tj. do 31 grudnia 2026 r.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają
dane osobowe w imieniu Administratora.

Fundacja Aktywności Obywatelskiej
ul. Dolna 3-go Maja 6/3
20-079 Lublin
tel. / fax (81) 532 25 52
www.fao.org.pl;
fundacja-fao@o2.pl

Patronat medialny:
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7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie
ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z
naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Potwierdzam odbiór klauzuli informacyjnej

………………………………………………
(czytelny podpis uczestnika lub opiekuna prawnego)
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