
 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NAUCZYCIELA/NAUCZYCIELKI DO PROGRAMU „WIELKODUCHY” 

 

IMIĘ I NAZWISKO:  

TELEFON KONTAKTOWY:  

ADRES MAILOWY:  

SZKOŁA:  

 
 
 Niniejszym deklaruję swoją chęd udziału w Programie oraz zobowiązuję się realizowad 
działania w imieniu Szkoły zgodnie z warunkami, które zostaną ustalone w Porozumieniu o 
Współpracy. 
 
Data: …..………………….......   Podpis nauczyciela/nauczycielki:………………...…………………………. 
    

 
 
Ja (imię i nazwisko) .............................................................   oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: 
imienia, nazwiska, adresu e-mail, przez Administratora danych osobowych - Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO 
z siedzibą przy ul. Wergiliusza 2C/3, 60-461 Poznao. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.  
 
Przyjmuję także do wiadomości że: 

● Moje dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO z siedzibą w 
Poznaniu, ul. Wergiliusza 2C/3, 60-461(Administratora). 

● Dane przetwarzane będą w celu realizacji celów statutowych Stowarzyszenia  - dokumentowania działao edukacyjnych, 
informacyjnych, szkoleniowych, promocyjnych, sprawozdawczości i ewaluacji projektów. 

● Z inspektorem ochrony danych można się skontaktowad pod adresem Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej 
CREO, ul. Wergiliusza 2C/3, 60-461 Poznao lub email: creo@centrumcreo.pl  

● Moje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu oraz co do zasady, nie będą 
przekazywane do paostw trzecich 

● Dane osobowe przechowywane będą do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie lub przez okres niezbędny do realizacji celu, 
dla jakiego zostały zebrane – w przypadku projektów – w okresie trwałości danego projektu i konieczności zachowania 
dokumentacji projektu do celów kontrolnych lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile nie występują 
prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych. Po upływie powyższych okresów dane będą archiwizowane.  

● Dane osobowe mogą byd przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na wyłącznie na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa. 

● Mam prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo 
do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  

● Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Data ………………………………………….    Czytelny podpis ……………………………………………… 
 
Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz . 1231.) 

dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku w tym na nieodpłatne wykorzystanie zdjęcia / zdjęd z moim wizerunkiem 
bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zdjęcia wykorzystywane będą w celu promowania i dokumentowania działalności  
Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO. 
 
Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęd przez Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji  
Obywatelskiej CREO. 
 
Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż zdjęcia mogą zostad umieszczone na stronach internetowych oraz na profilach Facebook 
Stowarzyszenia Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO. 
 

Data ………………………………………….    Czytelny podpis …………………………………………… 

mailto:creo@centrumcreo.pl

