
 

 

 

Oświadczenie 

Ja, niżej podpisany(a) ………………………………………………………………………., niniejszym oświadczam, że 

zapoznałem(am) się z regulaminem projektu pn. #TerazWiem oraz wyrażam zgodę na uczestnictwo w projekcie 

pn. #TerazWiem realizowanego przez Fundację Wielkopolska Pracownia Pomysłów z siedzibą w Poznaniu przy 

ul. Osiedle Pod Lipami zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, 

fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej KRS pod nr KRS 0000600459 której dokumentacja 

przechowywana jest w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca nr REGON 363692494, NIP 9721261103  

 

Jednocześnie oświadczam, że:  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie moich danych osobowych na potrzeby realizacji projektu pn. 

#TerazWiem współfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ 

 Przyjmuję do wiadomości, że: 

o administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Wielkopolska Pracownia Pomysłów 

o moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu monitoringu, 

sprawozdawczości i ewaluacji projektu pn. #TerazWiem 

o moje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji projektu #TerazWiem 

o mam prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.); 

o podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 

możliwości uczestnictwa w działaniach projektowych. 

 Dane osobowe i pozostałe informacje podane przeze mnie w związku z udziałem w niniejszym 

projekcie odpowiadają stanowi faktycznemu i są prawdziwe, 

 Zostałam/em poinformowana/y, że niniejszy projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii 

Europejskiej Erasmus+ 

 Wyrażam zgodę na badanie ewaluacyjne, którego celem jest doskonalenie oferowanej dotychczas 

pomocy i lepsze dostosowanie jej do potrzeb przyszłych uczestników 

 Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku w działaniach informacyjno-promocyjnych 

prowadzonych przez Fundację Wielkopolska Pracownia Pomysłów. Pisemne potwierdzenie obejmuje 

nieodpłatne wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, za pośrednictwem 

mediów elektronicznych i drukowanych, w celu zgodnym z prowadzoną przez Fundację Wielkopolska 

Pracownia Pomysłów działalnością. 

 

Oświadczam, że zostałem(am) pouczony(a) o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych 

z prawdą. 

 

Data i czytelny podpis               _______________________________________                                                                                                                                   


