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Oświadczenie uczestnika projektu  

o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku  

w projekcie „Bony dla seniorów II”
1
  

 

 

 

Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………………………. 

oświadczam, że na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

z dn. 4 lutego 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.) wyrażam zgodę na 

nieodpłatne i bezterminowe rozpowszechnianie przez Stowarzyszenie „Radomskie 

Centrum Przedsiębiorczości” mojego wizerunku utrwalonego w materiale zdjęciowym/ 

filmowym/audiowizualnym, w tym wykorzystywanie mojego wizerunku utrwalonego w 

sposób określony powyżej we wszelkich materiałach promocyjnych i informacyjnych ww. 

projektu, dokonanej za pośrednictwem dowolnego medium, m.in. w opracowaniu bezpłatnych 

publikacji materiałów i plakatów promujących projekty realizowane w ramach Programu i 

umieszczania na stronie internetowej Stowarzyszenia „Radomskie Centrum 

Przedsiębiorczości” (www.srcp.radom.pl) i innych portalach społecznościowych w związku z 

moim udziałem w realizowanym projekcie pt. „Bony dla seniorów II” realizowanym w 

ramach zadania publicznego „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i 

społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. 

 

Oświadczam, że zobowiązuję się do nie odwoływania niniejszej zgody.  

Oświadczam, że jestem pełnoletni/a i nieograniczony/a w zdolności do czynności prawnych,  

oraz że zapoznałem się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem.  

 

……………………………………                                      ……………………………………  

miejscowość i data            podpis uczestnika projektu 

 

                                                 
1
 Oświadczenie zostanie wykorzystane tylko i wyłącznie w przypadku przyznania bonu społecznego. 
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Oświadczenie uczestnika projektu  

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  

w projekcie „Bony dla seniorów II”  

 

 

 

 

Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………………………, 

zgodnie z RODO – 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) wyrażam zgodę na 

przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentacji 

projektu na potrzeby promocji i realizacji projektu, w tym udostępnianie danych do 

wiadomości publicznej, oraz w celach związanych z monitoringiem, kontrolą i ewaluacją 

projektu współfinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.  

  

 

 

 

 

…………………………………………………    …………………………………………  

  miejscowość i data                 podpis uczestnika projektu 
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