
      ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU PROJEKTU 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
(wypełnia pełnoletni uczeń) 

Niniejszym zgłaszam chęć uczestnictwa w Projekcie „Uczelnie Szkołom – o finansach z NBP”, 
realizowanym przez Podhalańską Państwową Uczelnie Zawodową w Nowym Targu,  poprzez Podhalański 
Ośrodek Nauk Ekonomicznych. Projekt jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach 
programu edukacji ekonomicznej, zgodnie z regulaminem udziału w Projekcie.  

I. Dane ucznia  

Nazwisko 
 

Imię 
 

PESEL 
           

płeć Kobieta                       Mężczyzna 

e-mail 
 

telefon 
 

adres 
 

powiat 

        nowotarski 

        suski                            inny     

        tatrzański 

województwo 

 
        małopolskie 

        inne 

II. Dane szkoły, do której uczeń uczęszcza  

Nazwa 
szkoły 

 

adres 
 

powiat 

        nowotarski 

        suski                            inny     

        tatrzański 

województwo 

 
        małopolskie 

        inne 

III. Zgoda na nagranie wideo wizerunku i jego wykorzystanie przez NBP oraz na przetwarzanie danych 
osobowych, utrwalanie i wykorzystywanie wizerunku przez Realizatora Projektu 

Ja, niżej podpisana / podpisany,  wyrażam zgodę na nagranie wideo mojego wizerunku oraz 
bezterminowe jego wykorzystanie  w publikacjach Narodowego Banku Polskiego w wersji papierowej i 
elektronicznej oraz na stronie internetowej www.nbp.pl i portalach internetowych NBP. Oświadczam, że 
powyższa zgoda na nagranie wideo mojego wizerunku i jego wykorzystanie na potrzeby informacyjne 
Narodowego Banku Polskiego udzielona jest nieodpłatnie, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. 

Niniejsze wyrażenie zgody na nagranie wideo wizerunku i jego wykorzystanie jest równoznaczne z 
wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci mojego wizerunku. 

Oświadczam ponadto, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji 
do ww. Projektu i realizacji ww. Projektu przez Realizatora Projektu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

 Wyrażam również zgodę na nieodpłatne utrwalenie mojego wizerunku przez Realizatora Projektu, w 
formie fotografii i materiału filmowego w ramach realizowanych w Projekcie aktywności. Zgoda obejmuje 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



wykorzystanie, utrwalanie i powielanie wykonanych zdjęć i materiału filmowego za pośrednictwem 
dowolnego medium w celu związanym z rekrutacją do ww. Projektu i jego realizacją, włączając w to 
publikację w gazetach, czasopismach okresowych, czasopismach okazjonalnych, folderach, publikacjach 
elektronicznych, stronach internetowych, wystawach, konkursach, etc. Jednocześnie zrzekam się praw 
związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania fotografii z moim wizerunkiem. 

Oświadczam, że zapoznałam / zapoznałem się z klauzulami informacyjnymi NBP i Realizatora Projektu 
o przetwarzaniu danych osobowych załączonymi do niniejszej zgody, w tym związanymi ze zgodą na 
nagranie wideo mojego wizerunku oraz jego wykorzystanie. 

data czytelny podpis ucznia 

 

IV. Klauzula informacyjna NBP 

Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, zostałem poinformowany / zostałam 
poinformowana, że: 

1) Administratorem danych osobowych jest Narodowy Bank Polski z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 11/21.  
2) Narodowy Bank Polski zapewnia kontakt z inspektorem ochrony danych NBP za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej 

iod@nbp.pl lub drogą pocztową pod adresem administratora danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące inspektora 
ochrony danych znajdują się na stronie internetowej www.nbp.pl/RODO oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie 
Narodowego Banku Polskiego.  

3) Celem przetwarzania danych osobowych jest nagranie wideo wizerunku i jego wykorzystanie w publikacjach Narodowego 
Banku Polskiego w wersji papierowej i elektronicznej oraz na stronie internetowej www.nbp.pl i portalach internetowych NBP. 
Pod pojęciem „publikacja/publikacje” rozumiane są wszelkie materiały Narodowego Banku Polskiego z jego logotypem, 
niezależnie od tematu, objętości i sposobu prezentowania treści, np. książki, raporty, biuletyny, czasopisma, broszury, ulotki, 
prezentacje, materiały edukacyjne. 

4) Mam prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, ale nie ma to wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

5) Dane osobowe, inne niż wizerunek, będą udostępniane jedynie odbiorcom upoważnionym do ich pozyskania na podstawie 
przepisów prawa.  

6) Dane osobowe będą przechowywane bezterminowo lub do czasu cofnięcia zgody wyrażonej przed opublikowaniem wizerunku.  
7) Mam prawo żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.  
8) Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą 

przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  
9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji celu, o którym mowa w pkt 3.  
10) Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w 

tym do profilowania.  

V. Klauzula informacyjna Realizatora Projektu 

1) Administratorem danych osobowych jest PPUZ w Nowym Targu, ul. Kokoszków 71, Nowy Targ. Administrator wyznaczył 
inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: iod@ppuz.edu.pl .  

2) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym do profilowania. 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.  

3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji projektu, a następnie archiwizowane zgodnie z regulacjami 
obowiązującymi w PPUZ w Nowym Targu, jednak nie dłużej niż 6 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym projekt 
był realizowany.  

4) Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych. Podanie danych jest 
dobrowolne, ale ich niepodanie będzie związane z brakiem możliwości udziału w rekrutacji do ww. Projektu i udziału w 
Projekcie. W związku z przetwarzaniem danych w ww. celach, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym 
odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich 
przepisów prawa. 

5) Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że 
przetwarzanie danych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy aktualnie obowiązujących aktów prawnych z zakresu ochrony 
danych osobowych.  

 


