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………………………………………. 

miejscowość i data 

FORMULARZ REKRUTACYJNY UCZNIA DO UDZIAŁU 

W PROJEKCIE „WIEDZA-TOLERANCJA-INTEGRACJA” 

 

Imię 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 

Nazwisko 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 

Kontakt  
(numer  telefonu lub e-mail) 

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

Szkoła  
(nazwa szkoły) 

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

 

Deklaruję chęć udziału w projekcie „Wiedza-Tolerancja-Integracja”. Oświadczam, że 
spełniam kryteria udziału w projekcie (posiadanie statusu ucznia szkoły podstawowej lub 
gimnazjalnej z terenu subregionu sądeckiego tj.: m. Nowy Sącz, powiatu nowosądeckiego, 
limanowskiego, gorlickiego, nowotarskiego, tatrzańskiego) oraz deklaruję swój udział we 
wszystkich formach wsparcia przewidzianych w ramach projektu. 

W przypadku zakwalifikowania do udziału w projekcie zobowiązuję się do regularnego 
uczestnictwa w  działaniach projektowych oraz wyrażam zgodę na używanie 
i rozpowszechnianie mojego wizerunku przez Grantobiorcę tj. Fundację Rozwoju 
Regionalnego VIRIBUS UNITIS z siedzibą w Nowym Sączu oraz Operatora tj. Polską Fundację 
Dzieci i Młodzieży z siedzibą w Warszawie dla celów informacyjno-promocyjnych związanych 
z realizacją i promocją projektu „Wiedza-Tolerancja-Integracja”. 

W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Wiedza-Tolerancja-Integracja” przyjmuję do 
wiadomości, iż:  

1) administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Regionalnego VIRIBUS 
UNITIS, ul. Myśliwska 4c/8, 33-300 Nowy Sącz; 
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2) podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub 
art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.); 

3) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji 
projektu „Wiedza-Tolerancja-Integracja”, ewaluacji, kontroli, monitoringu 
i sprawozdawczości w ramach projektu;  

4) moje dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom wdrażającym i kontrolującym 

Projekt;  

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

6) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania; 

7) oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, iż  Projekt jest współfinansowany 
z Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji. 

 

 

 

 

 

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

 Podpis ucznia Podpis rodzica/opiekuna prawnego 


