
   

 

 

 

ZGODA NA UDZIAŁ W PROJEKCIE „DIAMENTY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆI” 

 

 

Ja, niżej podpisany, będący opiekunem prawnym …………… (imię i nazwisko uczestnika) ……………. 

uczestnika projektu „Diamenty przedsiębiorczości” oświadczam, iż zapoznałem/łam się 

z opisem projektu oraz iż wyrażam zgodę na udział ………… (imię i nazwisko uczestnika)…………… 

w projekcie, w uzgodnionym terminie. 

        ______________________________________ 
         podpis opiekuna prawnego 
 

DANE UCZESTNIKA PROJEKTU 

Imię i nazwisko: __________________________________________________________________________________ 

Adres e-mail: ______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych informuje, iż: 

- dane osobowe znajdujące się na niniejszym dokumencie pozyskane są na potrzeby udziału w sesjach doradczych organizowanych  
w projekcie „Diamenty przedsiębiorczości”, realizowanego w ramach XV edycji Olimpiady Przedsiębiorczości. 

- Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych z siedzibą w Warszawie  
(al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa); 

- okres przetwarzania danych przez Administratora jest nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane są przetwarzane,  
zaś po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane. 

- osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa: 

- Prawo do dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie 
żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach 
prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane okresie ich 
przetwarzania; 

- Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby 
zgłaszającej żądanie; 

- Prawo do sprostowania – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych 
danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie; 

- Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne  
do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane; 

- Prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, 
z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami 
retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, 
zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych); 

- Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową  
lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym 
 na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem,  
że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu; 

- Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach upowszechniania materiałów informacyjnych nt. działalności 
edukacyjnej Administratora – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych 
w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu; 

- Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się 
przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych  
lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz 
podlega ocenie Administratora; 

- Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać  
w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody; 

- Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące 
ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

-  wniosek dotyczący realizacji ww. praw, można wysłać drogą e-mailową na adres: biuro@olimpiada.edu.pl. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych uczestnika, którego jestem opiekunem prawnym 
………………………………… przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, będącej administratorem danych osobowych na 
potrzeby udziału w sesjach doradczych organizowanych w projekcie „Diamenty przedsiębiorczości”, realizowanego w ramach XV edycji 
Olimpiady Przedsiębiorczości. 

Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna oraz iż zapoznałem/łam się  
z przysługującymi mi prawami w zakresie ochrony moich danych osobowych.  

 
………………………………………. 

podpis  

mailto:biuro@olimpiada.edu.pl

