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Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu „Mój ślad węglowy” 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Oświadczam, że zgodnie z art. 7 RODO w związku z art. 6, ust. 1, pkt. a RODO, wyrażam 

zgodę na przetwarzanie przez Administratora, którym jest  Urząd Gminy Brwinów, z siedzibą przy 

ul. Grodziskiej 12, 05-840 Brwinów - danych osobowych mojego dziecka 

………………………………………………………….w postaci: imię, nazwisko, wiek, szkoła, oraz 

moich danych osobowych w postaci: imię i nazwisko, w związku z udziałem mojego dziecka  

w przedsięwzięciach realizowanych w ramach Projektu pn. „Działaj dla klimatu. Inicjatywy 

podnoszące świadomość ekologiczną w szkołach w gminach Brwinów i Michałowice w partnerstwie 

z Sandgerdi Elementary School z Islandii. Powyższa zgoda została wyrażona świadomie  

i dobrowolnie. 

………................................           ...............................................................                                                         

   (miejscowość, data)                                                             (podpis rodzica/prawnego opiekuna) 
 

Dodatkowo wyrażam zgodę na przekazywanie danych osobowych mojego 

dziecka……………………………………………………………… w celach edukacyjnych, 

promocji i sprawozdań Projektu podmiotom zaangażowanym w realizację Projektu oraz 

udostępnianie ich na stronach internetowych Lidera/Koordynatora, Partnerów i Operatora Projektu.  

 

………................................           ...............................................................                                                         
   (miejscowość, data)                                                                        (podpis rodzica/prawnego opiekuna) 
 

Jednocześnie oświadczam, że Administrator zapoznał mnie z informacjami, dotyczącymi 

przetwarzania przez niego danych osobowych moich i mojego dziecka. 

 

………................................           ...............................................................                                              
   (miejscowość, data)                                                                          (podpis rodzica/prawnego opiekuna) 
 

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU 

 Oświadczam, że zgodnie z zapisami Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (art. 81 ust. 1) - wyrażam zgodę na publikację przez Urząd Gminy Brwinów oraz inne 

podmioty zaangażowane w Projekt wizerunku mojego dziecka 

………………………………………………………… w związku z jego udziałem w Projekcie pn. 

„Działaj dla klimatu. Inicjatywy podnoszące świadomość ekologiczną w szkołach w gminach 

Brwinów i Michałowice w partnerstwie z Sandgerdi Elementary School z Islandii”. Publikacja 

wizerunku mojego dziecka może się odbywać w związku z promocją Projektu oraz w celach 

edukacyjnych i z nim związanych, poprzez zamieszczenie na stronie internetowej podmiotów, 

biorących udział w Projekcie. 

 

………................................           ...............................................................                                                 
   (miejscowość, data)                                                                        (podpis rodzica/prawnego opiekuna) 


