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Dofinansowano ze środków  Narodowego Centrum Kultury w  ramach programu  

Etno Polska 2019  
 

KARTA UCZESTNIKA ZAJĘĆ/WARSZTATÓW  
ORGANIZOWANYCH PRZEZ FUNDACJĘ ONI – TO MY  

w ramach projektu „Akademia Rękodzieła – Etno-inspiracje”   
 

 Proszę wypełnić czytelnie 
I. Zajęcia/Warsztaty 

Temat zajęć / warsztatów:  
 

 
II. Dane uczestnika 

Imię i nazwisko uczestnika:  
 

Telefon kontaktowy uczestnika :  
 

Gmina:  
 

Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów  
w przypadku uczestnika nieletniego: 

 

Telefony kontaktowe rodziców/opiekunów :  
 

 
III. Oświadczenie 
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w/w zajęciach organizowanych przez Fundację ONI – TO MY.  
Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Fundację mojego wizerunku / wizerunku mojego dziecka* na rozpowszechnianie oraz 
publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób utrwalonymi w ramach realizacji zajęć i innych wydarzeń organizowanych 
przez Fundację ONI – TO MY w szczególności w mediach elektronicznych w tym na stronach internetowych, prasie, telewizji, 
broszurach, ulotkach, gazetkach itp. 
Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą Zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw. 
Oświadczam, że niniejszą zgodę udzielam nieodpłatnie.  
Oświadczam także że : 

1. Stan zdrowia mój / mojego dziecka* pozwala na uczestnictwo w zajęciach. 
2. Odpowiadam za bezpieczeństwo mojego dziecka przed i po zajęciach. 
3. Zapoznałam/łem się z Regulaminem uczestnika zajęć i w pełni akceptuję jego treść. 
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie w/w danych osobowych zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r.  

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) na potrzeby  
Fundacja na rzecz budowy otwartego społeczeństwa ONI – TO MY. 

 
 

................................................     …….…………………………………. 
Miejscowość, data                                                     podpis czytelny uczestnika 

lub rodzica / opiekuna prawnego* 
*niepotrzebne skreślić 
 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja na rzecz budowy otwartego społeczeństwa ONI – TO MY (dalej: 
„ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Piłsudskiego 22-11, 17-200 Hajnówka. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą 
poczty tradycyjnej na adres: ul. Piłsudskiego 22-11, 17-200 Hajnówka lub drogą e-mailową pod adresem: kontakt@onitomy.org. 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: natallag@wp.pl   
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie ar. 6 ust. 1 pkt a/f 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), tj. w oparciu o zgodę 
osoby, której dane dotyczą oraz w uzasadnionym celu Administratora 

mailto:onitomy@wp.pl
http://pl.wikipedia.org/wiki/29_sierpnia
http://pl.wikipedia.org/wiki/1997
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20021010926
mailto:kontakt@onitomy.org
mailto:natallag@wp.pl

	Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja na rzecz budowy otwartego społeczeństwa ONI – TO MY (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Piłsudskiego 22-11, 17-200 Hajnówka. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poc...

