FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
PROGRAMU STYPENDIALNEGO PAMIĘCI KONRADA PUSTOŁY
Zgłoszenia dokonuje:

 kandydat/kandydatka
 inna osoba lub jednostka
(proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)

INFORMACJE DOTYCZĄCE KANDYDATA LUB KANDYDATKI
(wypełniane w każdym przypadku)
Imię i nazwisko:
Numer telefonu:
Adres e-mail:
Link do portfolio:
INFORMACJE DOTYCZĄCE OSOBY/JEDNOSTKI ZGŁASZAJĄCEJ
(wypełniane tylko w razie, gdy zgłoszenia dokonuje inna osoba lub jednostka)
Imię i nazwisko/nazwa/firma
Numer telefonu:
Adres e-mail:
Imię i nazwisko, numer telefonu, adres email osoby odpowiedzialnej za kontakt w
sprawie zgłoszenia

Oświadczenie
składane tylko przez kandydata lub kandydatkę w razie zgłoszenia osobistego
Oświadczam, że jestem jedynym autorem zdjęć znajdujących się we wskazanym portfolio, a zgłaszając je do Programu nie naruszam jakichkolwiek
praw osób trzecich. Rozpowszechnianie żadnego ze zdjęć w związku z organizacją i przebiegiem Programu nie będzie prowadziło do naruszenia
praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, praw własności intelektualnej lub prawa do ochrony wizerunku przedstawianych na nich osób.
Oświadczam, że akceptuję Regulamin Programu Stypendialnego Pamięci Konrada Pustoły.
Miejscowość, data, podpis
Zgoda na przetwarzanie danych
składane przez kandydata lub kandydatki w razie zgłoszenia osobistego
albo przez osobę/jednostkę zgłaszającą (dotyczy wówczas tylko danych osoby zgłaszającej)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym Formularzu zgłoszeniowym przez Administratora zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych, dalej „RODO”) w celu przeprowadzenia naboru do Programu, przekazywania mi informacji o Programie oraz organizacji i
przebiegu Programu, w tym przyznania Stypendium i zawarcia Umowy stypendialnej.
Miejscowość, data, podpis
Informacja zgodnie z art. 13 ust. 1-2 RODO
skierowana do kandydata lub kandydatki w razie zgłoszenia osobistego
albo do osoby/jednostki zgłaszającej
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Programu Stypendialnego Pamięci Konrada Pustoły jest Fundacja
Nowych Działań z siedzibą w Warszawie, przy ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa.
Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia naboru do Programu, przekazywania informacji o Programie oraz organizacji
i przebiegu Programu, w tym przyznania Stypendium i zawarcia Umowy stypendialnej.
Dane osobowe zostaną przekazane współorganizatorowi Programu - Stowarzyszeniu im. Stanisława Brzozowskiego z siedzibą w Warszawie, przy
ul. Jasna 10 m.3, 00-013 Warszawa.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat.
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii; sprostowania (poprawiania) danych; żądania
usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; wniesienia skargi do organu nadzorczego. Z tych praw może Pani/Pan
skorzystać, kontaktując się z Administratorem pod adresem e-mail:
Podanie danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie spowoduje niemożność udziału w
Programie.
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem przed jej wycofaniem.

