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Formularz zgłoszeniowy do projektu „LEPiR - Laboratorium Eksperymentu, Programowania i Robotyki”  

dofinansowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr. 210/II/2019 o realizację zadania publicznego zleconego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich na lata 2014-2020 r., zwanego dalej Projektem 

PROSIMY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

Pełna nazwa placówki Osoba 
reprezentująca 

placówkę: 

Adres placówki: Tel. 

e-mail: 

 

 

 

 

 

   

Poniżej zgłaszam do projektu uczniów będących pod opieką placówki: 

Lp. Nazwisko Imię PESEL  
(11 cyfr) 

Klasa w 
roku  

szkolnym 
2020/2021 

Nazwa szkoły Tel. 

e-mail: 

Podpis 
ucznia 

1       

2       



 
 
 
 

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu  Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020 
 

LEPiR zał nr 1 do regulaminu formularz zgłoszeniowy 2020-09-01 v 05.docx 

2 
 

3       

4       

5       

6       

7       

Ja, niżej podpisany/-a, świadomy/-a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą , oświadczam, że zapoznałem się z 

Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie „LEPiR - Laboratorium Eksperymentu, Programowania i Robotyki” i w pełni akceptuję jego treść oraz 

oświadczam, iż dane podane w niniejszym Formularzu zgłoszeniowym  są zgodne z prawdą. 

Jestem świadom/a iż projekt potrwa jedynie do 30 listopada 2020 roku. 

 

 

Miejscowość, data  Czytelny podpis osoby reprezentującej Placówkę 
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 
W związku z przystąpieniem do projektu pn. „LEPiR - Laboratorium Eksperymentu, Programowania i Robotyki” dofinansowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr. 210/II/2019 o realizację zadania 
publicznego zleconego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 r., zwanego dalej Projektem oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:  

1. administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w ramach Projektu jest Fundacja „Fylion” z siedzibą w Starym Sączu ul. Partyzantów 54F, wpisana do rejestru stowarzyszeń pod numerem 
KRS 0000551963, reprezentowana przez Prezes Zarządu Katarzynę Żak  

2. przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit g) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Projektu na podstawie:  

1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006;  

2) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 
1081/2006;  

3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020;  
4) rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) Nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a 
instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi;  

3. moje dane osobowe w zakresie wskazanym w pkt.. 2 będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, 
monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych. 

4. moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – Narodowemu Instytututowi Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Warszawa (00-124), al. 
Jana Pawła II 12 oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na 
zlecenie Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym podmiotom, realizującym na zlecenie Instytucji Pośredniczącej oraz 
beneficjenta kontrole i audyty w ramach Projektu.  

5. moje dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji i rozliczenia projektu i zamknięcie i rozliczenia Projektu oraz zakończenia okresu trwałości dla projektu i okresu 
archiwizacyjnego, w zależności od tego, która z tych dat nastąpi później;  

6. podanie danych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek jest wymogiem ustawowym a konsekwencją odmowy ich podania jest brak możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu;  

7. posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 15-20 RODO;  

8. posiadam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w sposób opisany powyżej. Przetwarzanie danych zostanie zaprzestane, chyba że IZ/IP będzie w stanie wykazać, że w stosunku 
do przetwarzanych danych istnieją prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub 
obrony roszczeń;  

9. mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO;  

10. moje dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;  

11. moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane  

12. mogę skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych wskazanym w ust. 1, wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: fylion@fylion.org lub pisemnie na adres: Fundacja Fylion, ul. 
Nawojowska 4 pok. 203, 33-300 Nowy Sącz 

 
 
 

Miejscowość, data  Czytelny podpis osoby reprezentującej Placówkę 
 


