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(imię i nazwisko uczestnika projektu)
ZGODA NA UDZIAŁ W PROJEKCIE
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/pozostającego pod moją prawną opieką w projekcie “Zrób to! Zwiększanie udziału młodzieży w tworzeniu polityk publicznych” realizowanego w ramach Programu Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańską. Oświadczam, iż zapoznałem
się z regulaminem uczestnictwa w projekcie
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aktach pracowniczych (zgodnie z
Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z
póź. zm.).
Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji projektu,
ewaluacji, monitoringu, sprawozdawczości i kontroli w ramach FIO przez ZHP Chorągiew Gdańską ul. Za Murami
2-10, 80-823 Gdańsk oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
1. [Administrator danych]
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska z siedzibą
w Gdańska przy ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk („Chorągiew”).
2. [Inspektor Ochrony Danych]
Chorągiew dokłada starań, aby dane osobowe były przetwarzane w sposób zapewniający zgodność z prawem i
bezpieczeństwo. W tym celu Chorągiew powołała inspektora ochrony danych, z którym może Pan/Pani
kontaktować się bezpośrednio: 1) Mailowo pod adresem poczty elektronicznej: organizacja@gdanska.zhp.pl
2) Telefonicznie pod numerem telefonu: +48 58 301 13 27.
3. [Cele, podstawy prawne i okres przechowywania danych osobowych]
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane:
1) W celu przeprowadzenia rekrutacji na niniejsze stanowisko pracy; podstawą prawną przetwarzania jest zgoda
(art. 6 ust. 1 lit. a w zw. z art. 4 pkt 11 RODO); dane będą przechowywane do podjęcia przez Chorągiew decyzji w
sprawie obsadzenia wakującego stanowiska pracy, a jeżeli jeszcze przed jego obsadzeniem okaże się, że
Pana/Pani kandydatura nie zostanie przyjęta – do podjęcia przez Chorągiew decyzji o nieprzyjęciu Pana/Pani
kandydatury;
2) W celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji na podobne stanowiska pracy; podstawą prawną przetwarzania
danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); dane będą przechowywane przez jeden rok od wyrażenia zgody;
4. [Prawa osób, których dane osobowe dotyczą]
W związku z wykorzystywaniem Pana/Pani danych osobowych może Pan/Pani:
1) żądać dostępu do danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy dane osobowe są przetwarzane, uzyskania
kopii danych osobowych oraz do uzyskania istotnych informacji związanych z przetwarzaniem tych danych (na
podstawie art. 15 RODO),
2) żądać sprostowania danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe (na podstawie art. 16 RODO),
3) żądać usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych (na podstawie art. 17 RODO), jeżeli odpadł cel
lub podstawa prawna przetwarzania tych danych (np. jeżeli została cofnięta zgoda) albo jeżeli dane osobowe były
wykorzystywane niezgodnie z prawem,
4) żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych (na podstawie art. 18 RODO) na czas niezbędny do
rozstrzygnięcia o zasadności żądania usunięcia lub sprostowania tych danych lub na czas niezbędny do ustalenia,
dochodzenia lub obrony Pana/Pani roszczeń;

5) otrzymać dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu
maszynowego, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych (na
podstawie art. 20 RODO); może Pan/Pani również żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas
bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe; dotyczy to jedynie danych
osobowych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na podstawie udzielonej przez Pana/Panią zgody.
Może Pan/Pani w dowolnym momencie wycofać wyrażone zgody, kontaktując się w tym celu z Chorągwią albo
bezpośrednio z wyznaczonym przez Chorągiew inspektorem ochrony danych.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej wycofaniem. Wycofanie zgody nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie
może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.
Ma Pan/Pani również prawo do wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa. Skargę możecie wnieść w formie elektronicznej, w formie pisemnej albo ustnie do protokołu w
siedzibie Prezesa Urzędu.
ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU
Możesz w dowolnym momencie wycofać wyrażoną zgodę, kontaktując się w tym celu ze Związkiem Harcerstwa
Polskiego albo bezpośrednio z wyznaczonym przez Związek Harcerstwa Polskiego inspektorem ochrony danych.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej wycofaniem.
ZGODA NA WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Związek Harcerstwa Polskiego moich danych osobowych obejmujących
mój wizerunek w celu prowadzenia kronik ruchu harcerskiego oraz w celu prowadzenia działalności edukacyjnej,
informacyjnej i promocyjnej. Wykorzystanie moich danych osobowych, na które wyrażam zgodę, obejmuje
utrwalanie wizerunku na obrazach, w tym obrazach ruchomych, wykonanych w czasie i w związku z moim
udziałem w życiu harcerskim oraz na rozpowszechnianiu tego wizerunku w następujący sposób:
* zwielokrotnianie egzemplarzy utrwalenia wizerunku dowolną techniką, w tym techniką drukarską,
reprograficzną oraz techniką cyfrową;
* nieodpłatne wprowadzenie do obrotu egzemplarzy utrwalenia wizerunku;
* publiczne udostępnienie utrwalenia wizerunku w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu
i czasie przez siebie wybranym, w szczególności na stronach internetowych, na portalach społecznościowych, w
aplikacjach mobilnych;
* rozpowszechnianie utrwalenia wizerunku z wykorzystaniem poczty elektronicznej;
* publiczne wyświetlenie i odtworzenie utrwalenia wizerunku albo wystawienie egzemplarzy utrwalenia
wizerunku na widok publiczny.
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(imię i nazwisko osoby udzielającej zgody)
………….…………………………………………………
(data i podpis osoby udzielającej zgody)

