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Umowa Uczestnictwa 

w Projekcie pn.: 

Młodzieżowa Akademia Liderów Klimatu w Radomsku, 

w ramach dofinansowania 

z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

NOWEFIO na lata 2021-2030, edycja 2021, 

Priorytet 3: Organizacje obywatelskie w życiu publicznym, 

grantodawca 

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 

zawarta w dniu …………. pomiędzy: 

 

 

Fundacją WiseEuropa - Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich,  

ul. Królewska 2/26, 00-065 Warszawa, KRS: 0000457991, NIP: 113-286-48-09, REGON: 

146626611,   

reprezentowaną przez:  

 

1) Macieja Bukowskiego – Prezesa Zarządu 

 

zwaną dalej „Organizatorem Projektu”, 

 

a 

 

…………………………………………………………………………………………..…….…………………………………..,  

urodzoną/ym ………………………………………………………………..…………………………………………..…., 

zamieszkałą/ym w …………………………………………………………………………………………...…………...,  

posługująca/posługujący się numerem PESEL …………......................................................... 

 

zwaną/ym dalej „Uczestnikiem Projektu” 

 

za zgodą ............................................................................. - rodzica/opiekuna prawnego1, 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Przedmiotem umowy jest udział osoby zakwalifikowanej w projekcie pn. „Młodzieżowa 

Akademia Liderów Klimatu w Radomsku”, realizowanym przez Fundację WiseEuropa 

w partnerstwie z Miastem Radomsko. 

 
1 należy wypełnić gdy uczestnikiem Projektu jest osoba niepełnoletnia 
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2. Projekt jest współfinansowany z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO 

na lata 2021-2030, edycja 2021. Priorytet 3: Organizacje obywatelskie w życiu 

publicznym 

3. Projekt jest realizowany w okresie od dnia 1 sierpnia 2021 roku do dnia 31 marca 

2022 roku. 

4. Celem projektu jest rozwinięcie wśród młodych osób w wieku 13 – 19 lat, uczęszczających 

do szkół na terenie miasta Radomska, wiedzy na temat globalnych wyzwań klimatycznych 

oraz danie im możliwości podjęcia konkretnych działań w swoim najbliższym otoczeniu, 

w celu przygotowania Radomska na nadchodzące zmiany.  

§ 2 

Warunki uczestnictwa  

1. Udział w Projekcie jest dobrowolny i bezpłatny.  

2. Udział w Projekcie obejmuje następujące zajęcia Akademii, realizowane zgodnie 

z harmonogramem Projektu:  

1) trzy dwudniowe warsztaty odbywające się raz miesiącu w okresie od października 

do grudnia 2021 r. (łącznie 30 godzin szkoleniowych): 

2) wydarzenie jednodniowe pod nazwą Narada Klimatyczna, realizowane w I kwartale 

2022 r. 

3. Zgodnie z bieżącą sytuacją epidemiologiczną w mieście Radomsko oraz wytycznymi 

rządowymi zajęcia w Projekcie będą odbywały się w całości stacjonarnie, w całości on-

line lub hybrydowo. 

4. Organizator Projektu poinformuje osoby biorące udział w projekcie o terminie i miejscu 

odbywania się zajęć minimum 5 dni przed ich rozpoczęciem. 

5. Osobą biorąca udział w projekcie zobowiązuje się do udziału w Projekcie na warunkach 

określonych w Regulaminie Projektu „Młodzieżowa Akademia Liderów Klimatu 

w Radomsku”, w szczególności do: 

1) uczestnictwa w minimum 80% zajęć, o których mowa w ust. 2, przy czym 

w przypadku choroby Uczestnika Projektu, dopuszcza się opuszczenie przez niego 

maksymalnie jednego warsztatu. Dotyczy to również sytuacji, gdy Uczestnik jest 

objęty kwarantanną, a zajęcia są prowadzone stacjonarnie; 

2) przestrzegania ustalonego rozkładu zajęć Akademii; 

3) rzetelnego przygotowywania się do zajęć oraz aktywnego udziału w zajęciach 

Akademii; 

4) przestrzegania Regulaminu Porządkowego sal/instytucji, w których będą odbywać 

się zajęcia; 

5) przestrzegania zasad porządkowych Akademii tj.:  

a) punktualności,  
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b) zakazu spożywania alkoholu oraz przyjmowania środków odurzających 

lub substancji psychotropowych w trakcie zajęć oraz przychodzenia na zajęcia 

po ich użyciu,  

c) unikania korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń mobilnych 

podczas zajęć, jeśli koordynatorzy/prowadzący zajęcia nie przewidzieli inaczej. 

6. Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie w okresie trwania projektu jest możliwa 

w przypadku wystąpienia ważnych okoliczności, które uniemożliwiają dalszy udział 

w projekcie. 

7. Oświadczenie o rezygnacji z udziału w Projekcie powinno być złożone w pisemnie, 

podpisane przez osobę biorącą udział w projekcie lub osobę biorącą udział w projekcie 

oraz rodziców/Opiekunów prawnych (w przypadku osób niepełnoletnich) i przekazane 

wraz z powodem rezygnacji mailowo i listownie na adres Fundacji WiseEuropa. 

8. Osoba biorąca udział w projekcie lub jej Rodzice/Opiekunowie prawni ma obowiązek 

niezwłocznego poinformowania Organizatora Projektu o zmianie danych personalnych 

i/lub adresu zamieszkania, adresu email, numeru telefonu oraz o innych zdarzeniach 

mających wpływ na udział w Projekcie. 

9. Organizator Projektu może wykluczyć z udziału w Projekcie osobę, która  nie przestrzega 

postanowień zawartych w Regulaminie naboru i uczestnictwa, a także Umowie 

uczestnictwa w projekcie.  

10. Wykluczenie z Projektu może nastąpić w przypadku przedstawienia w dokumentacji 

Projektu nieprawdziwych danych i informacji, a także w przypadku złożenia oświadczeń 

niezgodnych z prawdą.  

11. O wykluczeniu z Projektu osobą zostanie poinformowana pisemnie. Od decyzji 

przysługuje odwołanie, w przeciągu 14 dni od otrzymania pisemnego zawiadomienia 

o wykluczeniu.  

12. W przypadku rezygnacji lub wykluczenia, osoba biorąca udział w projekcie zobowiązuje 

się do zwrotu materiałów promocyjnych, które uzyskał w projekcie w stanie 

nienaruszonym. 

13. Za bezpieczeństwo osób biorących udział w projekcie w drodze na warsztaty lub inne 

zajęcia odbywające się w ramach Projektu odpowiedzialność ponoszą 

Rodzice/Opiekunowie prawni osoby. 

§4 

Oświadczenia osoby biorącej udział w projekcie 

1. Osoba biorąca udział w projekcie oświadcza, że podane przez niego dane osobowe i inne 

informacje zawarte w dokumentach uczestnictwa w Projekcie są zgodne z prawdą. 

2.  Oświadcza również, że zapoznała się z Regulaminem Projektu „Młodzieżowa Akademia 

Liderów Klimatu w Radomsku” i zobowiązuje się do respektowania zawartych w nim 

postanowień oraz spełnia warunki uczestnictwa w nim określonych. 
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§5 

Postanowienia końcowe 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia jej podpisania, do dnia zakończenia 

realizacji Projektu. 

2. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

 

 

 

 

 

……………………………….. 

(Uczestnik Projektu) 

 

 

 

……………………………….. 

(Organizator Projektu ) 

 

 

Ja, niżej podpisana/podpisany …………………………………………………………..…………………………………. 

zamieszkała/zamieszkały w …………….………………………………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….., 

posługująca/posługujący się numerem PESEL …………………………………………………, działając 

w imieniu i na rzecz małoletniej/małoletniego 

…………………………………………………………………………, 

posiadającej/posiadającego numer PESEL …………………………………………………, jako jej/jego 

przedstawiciel ustawowy, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, niniejszym 

oświadczam, że wyrażam   zgodę  na   zawarcie   niniejszej   umowy  uczestnictwa  w   projekcie   

pn. „Młodzieżowa Akademia Liderów Klimatu w Radomsku”2.   

 

 

 

 

................................................... 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 
 
 
 
 

 
2 Wyrażenie zgody przez rodzica/opiekuna prawnego jest niezbędne w przypadku gdy Uczestnikiem Projektu 
jest osoba niepełnoletnia 
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ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA 

 

 

Ja niżej podpisana/y, na  podstawie  art.  81  ust.  1  Ustawy  z  dnia  4  lutego  1994  r.  o  prawie  

autorskim  i  prawach pokrewnych (tj. Dz.  U.  z  2021  r. poz. 1062) oświadczam,  iż  wyrażam 

zgodę  na  nieodpłatne, wielokrotne  wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego 

dziecka ........................................................................................................................................ 

poprzez publikację zdjęć oraz materiałów wideo przez WiseEuropa – Fundację Warszawski 

Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich z siedzibą w Warszawie, ul. Królewska 2/26, 

00-065 Warszawa,  w związku z realizacją Projektu pn. „Młodzieżowa Akademia Liderów 

Klimatu w Radomsku".  

Niniejsza zgoda:   

− nie jest ograniczona czasowo i nie jest ograniczona terytorialnie;   

− dotyczy wszelkich zdjęć oraz materiałów wideo z udziałem mojego dziecka, 

wykonanych  podczas realizacji Projektu pn. „Młodzieżowa Akademia Liderów Klimatu 

w Radomsku", 

− dotyczy  wykorzystania  wizerunku  w  materiałach związanych z promocją i realizacją 

Projektu pn. „Młodzieżowa Akademia Liderów Klimatu w Radomsku", a także innych 

materiałach, związanych z prowadzoną przez Fundację WiseEuropa działalnością 

statutową, 

− obejmuje wszelkie formy publikacji, za pośrednictwem dowolnego medium / kanałów 

dystrybucji informacji, 

− obejmuje utrwalanie dowolnymi technikami, wprowadzanie do pamięci komputera, 

lokalnych sieci komputerowych, sieci intranetowych i internetu. 

        

Wizerunek, o którym tu mowa może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego 

przetwarzania  obrazu,  kadrowania  i  kompozycji,  bez  obowiązku  akceptacji  produktu 

końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.   

Zrzekam  się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących 

i przyszłych) względem Fundacji WiseEuropa,  z  tytułu  wykorzystania  wizerunku  mojego 

niepełnoletniego dziecka na potrzeby wskazane w oświadczeniu.   

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych:  

− moich w zakresie imienia, nazwiska, adresu i nr PESEL,  

− mojego dziecka w zakresie imienia, nazwiska, adresu email, daty urodzenia, adresu 

i nr PESEL,  

− mojego dziecka w zakresie wizerunku.  
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w  celu  umożliwienia mojemu dziecku wzięcia udziału w Projekcie pn. „Młodzieżowa 

Akademia Liderów Klimatu w Radomsku" organizowanym przez Fundację WiseEuropa w 

partnerstwie z Miastem Radomsko, współfinansowanym z Programu Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030, edycja 2021. Priorytet 3: Organizacje 

obywatelskie w życiu publicznym. 

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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) (dalej: „RODO”) 

informujemy, że:  

 

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest WiseEuropa – Fundacja Warszawski 

Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich z siedzibą w Warszawie, ul. Królewska 

2/26, 00-065 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000457991, NIP: 113-

286-48-09, REGON: 146626611 (dalej: „Administrator”).   

2) Administrator będzie przetwarzać Państwa dane, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), lit. c) 

oraz lit. f) RODO, w celach niezbędnych do realizacji Projektu pn. „Młodzieżowa Akademia 

Liderów Klimatu w Radomsku”. 

3) Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane Narodowemu Instytutowi Wolności - 

Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, z siedzibą w Warszawie (00-124),  al. 

Jana Pawła II 12, to jest instytucji współfinansującej Projekt pn. „Młodzieżowa Akademia 

Liderów Klimatu w Radomsku", do celów monitoringu i kontroli realizowanego projektu 

oraz przeprowadzanych na zlecenie NIW-CRSO ewaluacji. 

4) Państwa dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu email, daty urodzenia, 

adresu, nr PESEL i wizerunku mogą również zostać przekazane do państw trzecich, tj. 

państw niebędących członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a w szczególności 

do Stanów Zjednoczonych lub państw trzecich, w których siedzibę mają firmy 

zapewniające odpowiednie oprogramowanie służące przeprowadzaniu i transmisji 

spotkań online. Ochrona zgodna z przepisami obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej, 

a także dochodzenie roszczeń związanych z ochroną przekazanych danych osobowych 

może być w związku z tym utrudnione lub niemożliwe.  

5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy 

Uczestnictwa w Projekcie pn.: „Młodzieżowa Akademia Liderów Klimatu w Radomsku”, 
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a po zakończeniu realizacji Projektu będą przechowywane w celu obowiązkowej 

archiwizacji dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach. 

6) Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do:  

− dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;  

− sprostowania (poprawiania) danych;  

− żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;   

− wniesienia skargi do organu nadzorczego.   

Z tych praw możecie Państwo skorzystać, kontaktując się z Administratorem pod adresem: 

rodo@wise-europa.eu .  

7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi 

uczestnictwo w Projekcie pn.: „Młodzieżowa Akademia Liderów Klimatu w Radomsku”.  

8) W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych 

osobowych, ale uniemożliwi to dalszy udział w Projekcie pn.: „Młodzieżowa Akademia 

Liderów Klimatu w Radomsku”. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem przed jej wycofaniem, ani na 

przetwarzanie danych na podstawie innej niż zgoda. 

 

 

 

 

 

........................................................ 

Data i miejsce 

 

........................................................................ 

Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

mailto:rodo@wise-europa.eu
http://www.szkolenia.asise.pl/files/bydgoszcz-toru%C5%84/Umowa_uczestnictwa_w_projekcie.pdf#page=1
http://www.szkolenia.asise.pl/files/bydgoszcz-toru%C5%84/Umowa_uczestnictwa_w_projekcie.pdf#page=1
http://www.szkolenia.asise.pl/files/bydgoszcz-toru%C5%84/Umowa_uczestnictwa_w_projekcie.pdf#page=2
http://www.szkolenia.asise.pl/files/bydgoszcz-toru%C5%84/Umowa_uczestnictwa_w_projekcie.pdf#page=2
http://www.szkolenia.asise.pl/files/bydgoszcz-toru%C5%84/Umowa_uczestnictwa_w_projekcie.pdf#page=3
http://www.szkolenia.asise.pl/files/bydgoszcz-toru%C5%84/Umowa_uczestnictwa_w_projekcie.pdf#page=3
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ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU  

 

 

Ja niżej podpisana/y, na  podstawie  art.  81  ust.  1  Ustawy  z  dnia  4  lutego  1994  r.  o  prawie  

autorskim  i  prawach pokrewnych (tj. Dz.  U.  z  2021  r. poz. 1062) oświadczam,  iż  wyrażam 

zgodę  na  nieodpłatne, wielokrotne  wykorzystywanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku 

poprzez publikację zdjęć oraz materiałów wideo przez WiseEuropa – Fundację Warszawski 

Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich z siedzibą w Warszawie, ul. Królewska 2/26, 

00-065 Warszawa,  w związku z realizacją Projektu pn. „Młodzieżowa Akademia Liderów 

Klimatu w Radomsku".  

Niniejsza zgoda:   

− nie jest ograniczona czasowo i nie jest ograniczona terytorialnie;   

− dotyczy wszelkich zdjęć oraz materiałów wideo z moim udziałem, wykonanych  

podczas realizacji Projektu pn. „Młodzieżowa Akademia Liderów Klimatu 

w Radomsku", 

− dotyczy  wykorzystania  wizerunku  w  materiałach związanych z promocją i realizacją 

Projektu pn. „Młodzieżowa Akademia Liderów Klimatu w Radomsku", a także innych 

materiałach, związanych z prowadzoną przez Fundację WiseEuropa działalnością 

statutową, 

− obejmuje wszelkie formy publikacji, za pośrednictwem dowolnego medium / kanałów 

dystrybucji informacji, 

− obejmuje utrwalanie dowolnymi technikami, wprowadzanie do pamięci komputera, 

lokalnych sieci komputerowych, sieci intranetowych i internetu. 

        

Wizerunek, o którym tu mowa może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego 

przetwarzania  obrazu,  kadrowania  i  kompozycji,  bez  obowiązku  akceptacji  produktu 

końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.   

Zrzekam  się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących 

i przyszłych) względem  Fundacji WiseEuropa,  z  tytułu  wykorzystania  mojego wizerunku  

na potrzeby wskazane w oświadczeniu.   

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych:  

− w zakresie imienia, nazwiska, adresu email, daty urodzenia, adresu i nr PESEL,  

− w zakresie wizerunku.  

w  celu  umożliwienia mi wzięcia udziału w Projekcie pn. „Młodzieżowa Akademia Liderów 

Klimatu w Radomsku" organizowanym przez Fundację WiseEuropa w partnerstwie z Miastem 
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Radomsko, współfinansowanym z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO 

na lata 2021-2030, edycja 2021. Priorytet 3: Organizacje obywatelskie w życiu publicznym. 

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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) (dalej: „RODO”) 

informujemy, że:  

 

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest WiseEuropa – Fundacja Warszawski 

Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich z siedzibą w Warszawie, ul. Królewska 

2/26, 00-065 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000457991, NIP: 113-

286-48-09, REGON: 146626611 (dalej: „Administrator”).   

2) Administrator będzie przetwarzać Państwa dane, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), lit. c) 

oraz lit. f) RODO, w celach niezbędnych do realizacji Projektu pn. „Młodzieżowa Akademia 

Liderów Klimatu w Radomsku”. 

3) Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane Narodowemu Instytutowi Wolności - 

Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, z siedzibą w Warszawie (00-124),  

al. Jana Pawła II 12, to jest instytucji współfinansującej Projekt pn. „Młodzieżowa 

Akademia Liderów Klimatu w Radomsku", do celów monitoringu i kontroli realizowanego 

projektu oraz przeprowadzanych na zlecenie NIW-CRSO ewaluacji. 

4) Państwa dane osobowe, w zakresie imienia, nazwiska, adresu email, daty urodzenia, 

adresu, nr PESEL i wizerunku, mogą również zostać przekazane do państw trzecich, tj. 

państw niebędących członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a w szczególności 

do Stanów Zjednoczonych lub państw trzecich, w których siedzibę mają firmy 

zapewniające odpowiednie oprogramowanie, służące przeprowadzaniu i transmisji 

spotkań online. Ochrona zgodna z przepisami obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej, 

a także dochodzenie roszczeń związanych z ochroną przekazanych danych osobowych 

może być w związku z tym utrudnione lub niemożliwe.  

5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy 

Uczestnictwa w Projekcie pn.: „Młodzieżowa Akademia Liderów Klimatu w Radomsku”, 

a po zakończeniu realizacji Projektu będą przechowywane w celu obowiązkowej 

archiwizacji dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach. 

6) Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do:  

− dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;  
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− sprostowania (poprawiania) danych;  

− żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;   

− wniesienia skargi do organu nadzorczego.   

Z tych praw możecie Państwo skorzystać, kontaktując się z Administratorem pod adresem: 

rodo@wise-europa.eu .  

7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi 

uczestnictwo w Projekcie pn.: „Młodzieżowa Akademia Liderów Klimatu w Radomsku”. 

8) W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych 

osobowych, ale uniemożliwi to dalszy udział w Projekcie pn.: „Młodzieżowa Akademia 

Liderów Klimatu w Radomsku”. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem przed jej wycofaniem, ani na 

przetwarzanie danych  podstawie innej niż zgoda. 

 

 

 

 

 

........................................................ 

                  Data i miejsce 

 

........................................................................ 

Czytelny podpis 

 

  

 

 

 

........................................................................ 

Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 
(dotyczy przypadku, gdy Uczestnikiem Projektu jest 

osoba poniżej 16 roku życia)  
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