
   
 

Oświadczenie – zgoda 

 
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ....................................................../imię, nazwisko/ 
w warsztacie dyskusyjnym realizowanym w ramach projektu Inna perspektywa - działania 
edukacyjne i zwiększające świadomość w temacie osób z zagranicy żyjących 

współfinansowanego ze środków Miasta Poznań. 
 
Projekt "Inna perspektywa" ma na celu promowanie i wzmacnianie postaw zrozumienia, 
szacunku i akceptacji wśród młodzieży dla osób z zagranicy żyjących w Poznaniu narażonych 
na dyskryminację oraz wykluczenie oraz rozwój kompetencji międzykulturowych młodzieży 
poznańskiej. Integracja obcokrajowców mieszkających w Poznaniu z młodzieżą zapobiegnie 
radykalizacji poglądów poprzez bezpośredni kontakt z "innym". 
 
Warsztat odbędzie się w dniu ………………………………………………………… w godzinach ……………………………………………… 

.w ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Uczniowie będą w trakcie warsztatu pod opieką pedagoga szkolnego 

………………………………………………………………..…………….…. 

                                                                                                                                                                                                                           (imię i nazwisko) 

 

 

………………………………………………………………………………………………… 

czytelny podpis rodzica/wychowawcy/opiekuna prawnego 

 
 
 
W związku z realizacją projektu w ramach pilotażowego programu współfinansowanego ze 
środków budżetowych miasta Poznań, w przypadku odmowy wyrażenia zgody, będziemy 
wdzięczni za podanie przyczyny. Gwarantujemy anonimowość (informacja może być 
przekazana na czystej kartce i dołączona do formularza zgody) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

 
                                                          
                                                         
 

 
Projekt współfinansowany z budżetu Miasta Poznania 

 

 

 

 



   
 

 
KLAUZULA ZGODY I OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, Centrum Inicjatyw Międzykulturowych Horyzonty  
z siedzibą przy  ul. Klaudyny Potockiej 38, 60-211 Poznań , danych osobowych zawartych w formularzu zgody 
 

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

(imię i nazwisko) 

 na udział w realizacji zadania publicznego realizowanego przez Centrum Inicjatyw Międzykulturowych 
Horyzonty w ramach projektu Inna perspektywa - działania edukacyjne i zwiększające świadomość w temacie 
osób z zagranicy żyjących w Poznaniu  współfinansowanego ze środków Miasta Poznań. 
 
Przyjmuję do wiadomości, że: 

1. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: 
kontakt.horyzonty@gmail.com lub pisemnie na adres: Klaudyny Potockiej 38, 60-211 Poznań 
2. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych  
i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych 
obowiązujących u Administratora. 
3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
4. Osoby, których dane dotyczą mają prawo do: 

a) dostępu do swoich danych osobowych; 

b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe; 

c) żądania usunięcia danych, gdy: 

 dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, 

 po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych, 

 dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

a) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: 

 osoby te kwestionują prawidłowość danych, 

 przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, 

 Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne 
osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

1. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w projekcie 
3. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym 
przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 
 
 
 
 
 

………………………………………….…………………………….... 
                    Data i czytelny podpis 

 
 


