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DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ 
 

Lider Projektu: Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 
ul. J. i F. Białych 7, 44-200 Rybnik, tel./fax 32 4222446, e-mail: biuro@subregion.pl 

Załącznik nr 3B do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie  

„Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu  

w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego”  
w Mieście Jastrzębie-Zdrój 

 
 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY  

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

(należy wypełnić tylko w przypadku, gdy dziecko jest niepełnosprawne, korzysta z systemu stypendiów socjalnych 
lub należy do grupy dzieci i młodzieży uczącej się z bardzo dobrymi wynikami w nauce - jeżeli uczeń nie jest 

Wnioskodawcą/osobą niepełnoletnią) 

 

W związku z przystąpieniem do Projektu „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu 

cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego” realizowanego w ramach Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wyrażam(y) zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych 

osobowych mojego syna/mojej córki ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.  Nr 101 poz. 926, ze 

późniejszymi zmianami).  

 

Oświadczam(y), iż przyjmuję(emy) do wiadomości, że: 

1) administratorem tak zebranych danych osobowych jest  Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego 

Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, pełniący funkcję Lidera niniejszego Projektu, mający siedzibą 

przy ul. J. i F. Białych 7, 44-200 Rybnik, 

 

2) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielania wsparcia, realizacji Projektu (rekrutacja i 

szkolenia), ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka, 

 

3) dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji 

Projektu (rekrutacja i szkolenia), ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 

 

4) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości 

udzielenia wsparcia w ramach Projektu, 

 

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

 

 

 
  

………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 
(miejscowość, data) (czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 

 


