
                                                               

Ankieta zgłoszeniowa
uczestnika starającego się o kwalifkację do udziału w projekcie: Warsztaty geograficzno-

podróżnicze „Podróże do państw” 
czas trwania bezpłatnych zajęć/ działań projektu od 16.08.2021 – 31.03.2022

 Lp. Nazwa 
Dane 
dziecka 
(uczestnika)

   1. Imię (imiona)

2. Nazwisko

3. Wiek w chwili przystępowania do 
projektu 

4.  Imię i nazwisko 
rodzica/rodziców/opiekunów 
 ( osoba odbierająca dziecko po  
zajęciach) 

5.  Imię i nazwiska innego członka rodziny 
np. babcia/dziadek odbierającej 
dziecko po  zajęciach ( osoba inna niż 
rodzic ) 

                                   

Dane 
kontaktowe

   6. Ulica

 7. Nr domu

 8. Nr lokalu

 9. Miejscowość

10. Kod pocztowy

11. Telefon 

12. Adres poczty elektronicznej (e-mail)

13.  Czy dziecko jest niepełnosprawne ?
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14.  Specjalne potrzeby dziecka ? ( np.    
ułatwienia architektoniczne w 
przypadku ucznia niepełnosprawnego )

     

     

15.   

Wyrażam  zgodę  na  udział  mojego  dziecka  w  projekcie  Warsztaty  geograficzno-podróżnicze
„Podróże do państw” .

Oświadczam,  że jestem  zainteresowany/a  czynnym  udziałem  mojego  dziecka  w  projekcie
Warsztaty geograficzno-podróżnicze „Podróże do państw” .

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Projektu i akceptuję jego zapisy.

Lublin, dn. ……………………………………………………….         ……………………………………………………………………….               
czytelny podpis
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OŚWIADCZENIE RODZICA UCZESTNIKA PROJEKTU 

W  związku  z  przystąpieniem  do  Projektu  pn.  Warsztaty  geograficzno-podróżnicze  „Podróże  do
państw”   oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:

1) administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Uśmiech Szczęścia, ul. 1 Maja 51, Lublin
2) podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27

ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z
2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm. i ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)
2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fzycznych  w  związku  z
przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 

3) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji Projektu
Warsztaty  geograficzno-podróżnicze  „Podróże  do  państw”  i  jego ewaluacji,  monitoringu,
udokumentowania realizacji oraz złożenia stosownego sprawozdania z jego realizacji;

4) podanie danych jest  dobrowolne,  aczkolwiek odmowa ich podania jest  równoznaczna z brakiem
możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu;

5) mam prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania.

Lublin, dn. ……………………………………………………….         ……………………………………………………………………….               
czytelny podpis
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