
Miejscowość, data     
 
Imię i nazwisko Dziecka:    

Data urodzenia Dziecka :              

Imię i nazwisko Opiekuna:    

Nr PESEL Opiekuna:    

Nr telefonu kom. Opiekuna :    

Adres e-mail Opiekuna:    

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

* Oświadczam, że: 

 Przybyłam na teren rzeczypospolitej Polskiej po 23 marca 2022 roku. 

 Wyrażam zgodę na udział Dziecka w zajęciach prowadzonych przez 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 Zostałam poinformowana, iż ww. zajęcia są dofinansowywane przez Fundację LOTTO im. 
Haliny Konopackiej 

  Nie wnoszę żadnych wpłat  związku  udziałem dziecka w zajęciach 

 W związku z udziałem dziecka w zajęciach wpłacam  organizatorowi zajęć  ….............. zł 
miesięcznie 

 Jestem legalnie zatrudniony na terenie RP 

 Poszukuję legalnego zatrudnienia na terenie RP 

 Uczęszczam na dokształcające kursy zawodowe, językowe itp. W celu znalezienie pracy na terenie RP 

 Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku Dziecka w formie zdjęć lub filmów z 
zajęć  realizowanych przez ich zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym umieszczanie ich: na 
stronie internetowej, profilu FB, kanale YouTube Fundacji i Programu, w materiałach 
marketingowych, promocyjnych i informacyjnych oraz sprawozdawczych dotyczących  
Fundacji LOTTO. Jednocześnie zrzekam się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem 
każdorazowego wykorzystania nagrań z moim wizerunkiem.  

Oświadczam, że w całości przeczytałem treść powyższej zgody i w pełni ją rozumiem. 

 Administratorem danych osobowych jest Fundacja LOTTO z siedzibą w Warszawie, ul. Targowej 25, 03-

728, Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail 

na adres: iod@fundacjalotto.pl. a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej 

adresem siedziby Administratora.  

Cele i podstawy przetwarzania 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:  

a) realizacji działań związanych z projektem, wykorzystania wizerunku, oraz wypowiedzi 

zarejestrowanej w ramach programu Dzieci Ukrainy - organizacja opieki dziennej dla dzieci 

uchodźców na podstawie dobrowolnej zgody oraz uzasadnionego interesu Administratora jakim 

jest w tym przypadku realizacja działań programu grantowego. 



Prawa osób, których dane dotyczą 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące 

prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania 

danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te 

przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z 

przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

 

Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie wysyłając e-mail na adres: iod@fundacjalotto.pl. 

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej wycofaniem. 

 

Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych zostały mi przekazane przez podmiot który 

otrzymał dofinasowanie.  

 

 

                                                                                              

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                              

  
Podpis składającego oświadczenie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Należy postawić „krzyżyk” w  kolumnie z lewej strony przy zgodnych z prawdą oświadczeniach. 


