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Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji 
 
 

Oświadczenie kandydata do udziału w projekcie „Ekologia na całego w Powiecie Tarnowskim”  
realizowanego w ramach „Konkursu na zadania nieinwestycyjne z zakresu edukacji ekologicznej”  

ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie wynikające z art. 24 
ustawy o ochronie danych osobowych 

 

Imię i nazwisko ………………..……………………………………………………………………………..……...…………………………… 
(proszę wypełnić drukowanymi literami) 

 

W związku z przystąpieniem do Projektu pn. „Ekologia na całego w Powiecie Tarnowskim” 
realizowanego w ramach „Konkursu na zadania nieinwestycyjne z zakresu edukacji ekologicznej” ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, przyjmuję do wiadomości, że: 

1) administratorem moich danych osobowych jest Powiat Tarnowski  z siedzibą w Tarnowie -  ul. Narutowicza 38, 
33-100 Tarnów 

2) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia i obsługi Projektu; 

3) moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu ewaluacji, jak również w celu 
realizacji zadań związanych z monitoringiem i sprawozdawczością w ramach „Konkursu na zadania 
nieinwestycyjne z zakresu edukacji ekologicznej” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Krakowie; 

4) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości 
udzielenia wsparcia w ramach Projektu; 

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

 

 

 
………………………………      ………… …………………………………………  
(Miejscowość i Data)       Czytelny podpis uczestnika projektu 

 
 
 
…………………………….…………………………………………  
(Czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego**)  

 
Oświadczenie kandydata do udziału w projekcie „Ekologia na całego w Powiecie Tarnowskim”  

realizowanego w ramach „Konkursu na zadania nieinwestycyjne z zakresu edukacji ekologicznej”  
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie  

dotyczące przetwarzania danych osobowych 
 

Imię i nazwisko ………………..……………………………………………………………………………..……...…………………………… 
(proszę wypełnić drukowanymi literami) 

 
Oświadczam, że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) ……………………………………..…………….* na przetwarzanie przez Powiat 
Tarnowski moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach stanowiących 
zgłoszenie do udziału w projekcie „Ekologia na całego w Powiecie Tarnowskim” dla celów związanych z 

przeprowadzeniem rekrutacji,  realizacją projektu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, 
udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-
promocyjnych. 
 

 

 
………………………………      ………… …………………………………………  
(Miejscowość i Data)       Czytelny podpis uczestnika projektu 

 
 
 
 
…………………………….…………………………………………  
(Czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego**)  

* należy wpisać odpowiednie zwroty: wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody 

 
 


