
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA 

na szkolenie realizowane w ramach projektu „Czyste powietrze nad Wisłą” 
Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej, program priorytetowy nr 5.5 „Międzydziedzinowa edukacja ekologiczna” 
 

Data szkolenia: …………………………………….. 
Miejsce szkolenia: …………………………………….. 

 

* Prosimy o czytelne uzupełnienie danych 

Reprezentowana jednostka  

Nazwa szkoły/organizacji 
pozarządowej 

 

Adres (ulica, kod pocztowy)  

Telefon  

 
Dane uczestników: 

Imię/Imiona 
 

 

Nazwisko 
 

 

Stanowisko  
 

 
 

Adres do korespondencji 
 

 

Telefon kontaktowy 
 

 

E-mail 
 

 

 

Imię/Imiona 
 

 

Nazwisko 
 

 

Stanowisko  
 

 

Adres do korespondencji 
 

 

Telefon kontaktowy 
 

 

E-mail 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku 
W związku z przystąpieniem do szkolenia realizowanego w projekcie „Czyste powietrze nad Wisłą” 
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.  
W związku  z przystąpieniem do projektu pt.: „Czyste powietrze nad Wisłą” oświadczam, że przyjmuję 
do wiadomości iż: 
- administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Regionalnego PROMETHEUS,           
ul. Polna 100, 87-100 Toruń, 
- podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt. 2 lub art. 27 
ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 
2002r. nr 101 poz. 926, ze zm.) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji projektu, 
- moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielania wsparcia, realizacji projektu 
„Czyste powietrze nad Wisłą”, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości z realizacji 
projektu, 
- podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 
możliwości udzielania wsparcia w ramach Projektu, 
- mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, 
- wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku na dokumentacji fotograficznej zrobionej podczas 
szkolenia, tj.: na utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na 
jakimkolwiek nośniku), zwielokrotnianie w całości lub w części (jakimikolwiek środkami i w 
jakiejkolwiek formie), wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub 
multimedialnej, do baz danych, publicznego odtwarzania, wystawiania i wyświetlania, publicznego 
rozpowszechniania za pomocą środków masowego przekazu (tj.: Internet, telewizja, broszury, 
artykuły prasowe, sponsorowane). 
               

…………………..…………………………………………………………. 
               (Data i podpis uczestnika)  
 
 
Oświadczam, że: 
- zapoznałam/em się z zasadami udziału w projekcie „Czyste powietrze nad Wisłą”, 
- zobowiązuję się do obecności na tym szkoleniu, 
- zobowiązuję się do wypełnienia dokumentów związanych z niniejszym Projektem, tj.: testu wiedzy, 
ankiety ewaluacyjnej, ankiety oceny szkolenia, listy obecności oraz listy odbioru materiałów 
szkoleniowych, cateringu i zaświadczenia, 
- mam świadomość, że projekt jest współfinansowany ze środków NFOŚiGW w ramach programu 
priorytetowego nr 5.5. „Międzydziedzinowa edukacja ekologiczna”, 
- dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą. 

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

               (Data i podpis uczestnika)  
 
Osoba do kontaktu: 
Weronika Gąska – specjalista ds. promocji i szkoleń 
Nr telefonu: 604-994-128, e-mail: szkolenia@foundationprometheus.org 

mailto:szkolenia@foundationprometheus.org

