
  

 

 
Załącznik nr 11 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na upowszechnianie wizerunku ucznia  
do Umowy o powierzenie grantu  

w ramach POPC na lata 2014-2020  
na podstawie Umowy  nr POPC.03.02.00-00-0002/18-00 ze zm. o dofinansowanie projektu 

 „Centrum Mistrzostwa Informatycznego”   

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA UPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU UCZNIA  
 

Ja, niżej podpisana/y: 

............................................................................................. (imię i nazwisko rodzica/opiekuna 
prawnego) 

Oświadczam, że:   
w związku z przystąpieniem mojego dziecka/podopiecznego ………………………………………………..………….. 

……………………………….. (imię i nazwisko ucznia) do Projektu „Centrum Mistrzostwa Informatycznego” 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (na podstawie Umowy o 
dofinansowanie nr POPC.03.02.00-00-0002/18-00 ze zm.), Oś priorytetowa III. 3 „Cyfrowe 
kompetencje społeczeństwa”, Działanie nr 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji 
cyfrowej”, wyrażam zgodę na nieodpłatne i wielokrotne utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku 
mojego dziecka/podopiecznego na zdjęciach wykonanych w ramach działań promocyjnych i 
archiwizacyjnych do Projektu „Centrum Mistrzostwa Informatycznego”, w tym m.in. na stronie 
internetowej projektu www.cmi.edu.pl, w publikacjach oraz za pośrednictwem pozostałych 
mediów/kanałów dystrybucji informacji o Projekcie „Centrum Mistrzostwa Informatycznego”.  

Jednocześnie oświadczam, że wykorzystanie tych zdjęć nie stanowi naruszenia moich oraz dziecka 
dóbr osobistych.  

Oświadczam, iż zostałem poinformowany, iż: 

1. Administratorem przekazanych ww. danych osobowych w ramach realizacji ww. projektu jest 

Politechnika Łódzka pełniąca funkcję Beneficjenta oraz Operatora w Projekcie CMI, z siedzibą przy 

ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź  w celu realizacji działań promocyjnych i archiwizacyjnych do 

Projektu „Centrum Mistrzostwa Informatycznego”. 

2. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda osoby, której dane dotyczą.  

3. Moje dane osobowe zostaną przekazane podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą 
w realizacji projektu, tj.  Politechnika Gdańska, Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-
Hutnicza im. St. Staszica, Politechnika Wrocławska. Przekazane dane osobowe mogą zostać 
przekazane podmiotom realizującym działania promocyjne na zlecenie beneficjenta oraz 
odbiorcom materiałów promocyjnych. 

4. Podanie danych jest dobrowolne i za ich podanie nie grożą mi jakiekolwiek konsekwencje. 

5. Przekazane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

6. Przekazane dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

7. Przekazane dane osobowe będą przechowywane do dnia 31.12.2023 roku. 

8. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres poczty 

elektronicznej: rbi@adm.p.lodz.pl; 



  

 

 
9. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

10. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia ograniczenia 

przetwarzania, przenoszenia danych jak i odwołania już wyrażonej zgody w każdej chwili. 

 

 

 

 

…..……………………………………… …………………………………………… 

miejscowość i data Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 
uczestnika projektu/ uczestnika projektu 

 

 

 
 


