
………………………………………. 

Miejscowość i data 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Oświadczam, iż jako przedstawiciel ustawowy ….................….............. (imię i nazwisko 

dziecka), wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie w formularzu 

zgłoszeniowym danych osobowych dotyczących mnie oraz mojego dziecka przez Fundację 

Edukacji Polonijnej z siedzibą w Krakowie, w celu wzięcia udziału w Programie Stypendialnym 

„Kto Ty jesteś - Polak Mały!”. 

 

Wyrażam również zgodę na udostępnienie tych danych Polonijnemu Zespołowi Placówek 

Oświatowych z siedzibą w Nowym Targu koordynującemu projekt Polonijka – Polonijna Szkoła 

Podstawowa, z uwagi na fakt, że wsparcie w ramach Programu Stypendialnego „Kto Ty jesteś - 

Polak Mały!” obejmuje dofinansowanie uzyskania dostępu do kształcenia on-line na internetowej 

platformie edukacyjnej w projekcie Polonijka – Polonijna Szkoła Podstawowa. 

 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z niżej zamieszczoną informacją 

o przetwarzaniu danych osobowych. 

 

 

…………………………………….. 

Podpis Wnioskującego 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

 

 

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Edukacji Polonijnej z siedzibą w Krakowie. 

Sekretariat administratora znajduje się w Krakowie, przy ulicy Szlak 20/8, 31-153 Kraków, telefon: 

+48 12 291 91 45, adres e-mail: sekretariat@polonia.edu.pl. 

 

Przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody udzielonej w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych (RODO), w celu zgłoszenia dziecka do udziału w Programie 

Stypendialnym Fundacji Edukacji Polonijnej „Kto Ty jesteś - Polak Mały!” oraz przekazania 

informacji o zgłoszeniu darczyńcom finansujących stypendia. 

 

Dane osobowe mogą zostać przekazane darczyńcom, którzy finansują stypendia w ramach 

Programu, jeżeli wyraźnie o to poprosiłeś/aś w formularzu zgłoszeniowym. Z uwagi na korzystanie 

przez administratora z poczty elektronicznej „Google mail”, dane osobowe mogą być przekazywane 



poza Europejski Obszar Gospodarczy firmie Google LLC. z siedzibą w USA oraz do innych państw 

trzecich, w których działają podmioty, z których usług korzysta Google podczas przetwarzania 

danych osobowych. Google posiada certyfikat Tarczy Prywatności (Privacy Shield) i w związku 

z tym gwarantuje poszanowanie europejskiego prawa o ochronie danych, co zostało stwierdzone 

w Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. Przetwarzanie 

danych osobowych w państwach trzecich odbywa się w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia 

prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez 

Komisję Europejską, dostępne pod adresem https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010D0087&from=EN. 

 

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody przez okres oczekiwania 

na sfinansowanie wsparcia stypendialnego przez naszych darczyńców lub wycofania zgody 

na przetwarzanie, a po tym czasie, przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających 

z tego przetwarzania.  

 

W każdej chwili możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, kierując 

wiadomość mailową w tym przedmiocie pod adres sekretariat@polonia.edu.pl, przy czym cofnięcie 

zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem. 

 

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, ich 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych, prawo 

do sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 

(Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).  

 

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Programie Stypendialnym. 

 

 


