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OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

W związku z moim udziałem: 
 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

(w przypadku gdy jednym z realizatorów jest organizacja pozarządowa - należy podać „imię i nazwisko” osoby/ób upoważnionej/nych do składania oświadczeń woli  

w sprawach majątkowych zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w statucie lub innym dokumencie regulującym kwestie reprezentacji; 

w przypadku gdy jednym z realizatorów jest grupa nieformalna - należy podać „imię i nazwisko” wszystkich osób tworzących grupę nieformalną) 

w realizacji inicjatywy zgodnie z zapisami umowy o numerze: NR FIO/2014/AAO_PIO/_________, realizowanej w ramach 
projektu „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne”, wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych. 
 
Oświadczam, że wyrażam dobrowolną zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i  przekazywanie moich danych 
osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, 
ze zm.) do celów związanych z realizacją, monitoringiem, ewaluacją i rozliczeniem inicjatywy na rzecz: Stowarzyszenia 
Dębicki Klub Biznesu (z siedzibą w Dębica, ul. Fabryczna 12, 39-200 Dębica, wpisanego do Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem 000025447), Fundacji Generator Inspiracji (z siedzibą w Futoma, 168, 36-030 Błażowa, 
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000245834), Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie 
„Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” (z siedzibą w Nisko, ul. Rzeszowska 42, 37-400 Nisko, wpisaną do Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem 0000257001), Fundacji Fundusz Lokalny SMK (z siedzibą w Zbydniów, 97, 37-416 
Zaleszany, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000402564) i innych osób upoważnionych przez 
wskazane organizacje oraz instytucji uprawnionych do kontroli realizowanej/zrealizowanej inicjatywy. 
 
Jednocześnie przyjmuje do wiadomości, że: 

1. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa wyrażenia zgody lub cofnięcie  zgody na ich 
przetwarzanie jest równoznaczne z brakiem możliwości realizacji inicjatywy i zwrotu uzyskanej dotacji, 

2. mam prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionej/nych  

ze strony Realizatora - organizacji pozarządowej  
(w przypadku braku pieczątki imiennej, należy podpisać 

czytelnie, wskazując pełnioną funkcję) 
(jeżeli dotyczy) 

 
(Podpis składa/ją osoba/y upoważnione do składania oświadczeń 

woli w sprawach majątkowych zgodnie ze sposobem reprezentacji 
określonym w statucie lub innym dokumencie regulującym kwestie 

reprezentacji) 

 
 
 
 
 
  

 Czytelne podpisy przedstawicieli grupy nieformalnej 
(jeżeli dotyczy) 

 


