
OŚWIADCZENIE RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO 
kandydata do udziału w Programie finansowania nauki języków dla dzieci i 

młodzieży uczęszczającej do szkół na terenie miasta stołecznego Warszawy, 
którego organizatorem jest Stowarzyszenie Przyjaciół Warszawy 

 
 

 

 
Imię, nazwisko kandydata 

 
 
 
Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego kandydata  

 
 

1. Jako przedstawiciel ustawowy/inna osoba uprawniona do reprezentowania wyżej 

wymienionego kandydata udzielam niniejszym zgody na: 

1) udział ww. dziecka w rekrutacji do Programu finansowania nauki języków dla 
dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół na terenie miasta stołecznego Warszawy, na 
zasadach określonych w regulaminie Programu, którego organizatorem jest 
Stowarzyszenie Przyjaciół Warszawy z siedzibą w Warszawie. 

2) przetwarzanie danych osobowych ww. dziecka przez Stowarzyszenie Przyjaciół 
Warszawy z siedzibą w Warszawie (01-171) przy ul. Młynarskiej 48 w zakresie: 
imienia, nazwiska, daty i miejsca urodzenia, miejsca zamieszkania, nazwy placówki 
oświatowej do której uczęszcza kandydat oraz danych dotyczących sytuacji materialnej 
lub rodzinnej zawartych w formularzu zgłoszeniowym do udziału w  ww. Programie 
wyłącznie w celu udziału w rekrutacji do Programu a w przypadku wyłonienia 
ww. dziecka jako stypendysty także w celu przyznania i rozliczenia stypendium 
językowego na rok szkolny 2020/2021. 

3)  przetwarzanie zgodnie przepisami RODO moich danych osobowych (w zakresie 
imienia i nazwiska) oraz danych osobowych ww. dziecka (w zakresie imienia 
i nazwiska) w celach związanych z udokumentowaniem wyżej wyrażonej zgody na udział 
dziecka w rekrutacji do Programu oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych ww. 
dziecka,  

2. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania 

moich danych osobowych i danych osobowych dziecka przez Stowarzyszenie Przyjaciół 

Warszawy. 

3. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu Programu, 

który rozumiem i w pełni akceptuję.  

4. Oświadcza, że zostałem poinformowany o prawie wycofania wyżej wyrażonych 
zgód na przetwarzanie danych osobowych. 

 
 

 
 

miejscowość i data 

 

 

 

Czytelny podpis rodzica lub przedstawiciela ustawowego lub innej osoby uprawnionej do reprezentowania dziecka  

 



Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 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 jako 
RODO) (Dz. U. UE. L. 119 z 04.05.2016 r. str. 1), wszystkich kandydatów, stypendystów i ich 
rodziców/opiekunów prawnych, których dane przetwarzamy w procesie rekrutacji do Programu 
finansowania nauki języków dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół na terenie miasta stołecznego 
Warszawy oraz w związku z przyznaniem i rozliczeniem stypendium, uprzejmie informujemy, że: 

1. Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych kandydatów i 
stypendystów Programu oraz ich rodziców/opiekunów prawnych jest organizator Programu – Stowarzyszenie 
Przyjaciół Warszawy z siedzibą w Warszawie (01-171) przy ul. Młynarskiej 48. Z administratorem skontaktować się 
można poprzez adres e-mail: warszawa@spwaw.org.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny  
Stowarzyszenie Przyjaciół Warszawy, ul. Młynarska 48,  01-171 Warszawa.  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować w sprawach 
ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: warszawa@spwaw.org.pl lub pisemnie na 
adres siedziby administratora, wskazany w pkt 1.  

3. Dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym i oświadczeniu o wyrażeniu zgody na udział i przetwarzanie 
danych osobowych przetwarzane będą przez Administratora wyłącznie w celu: 
1) przeprowadzenia rekrutacji kandydatów do Programu na zasadach określonych w regulaminie Programu; 
2) przyznania i rozliczenia stypendium językowego. 

4. W celach określonych w pkt. 3 Administrator będzie przetwarzać dane osobowe kandydata a w przypadku kandydata 
niepełnoletniego również dane osobowe rodzica/opiekuna prawnego na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie 
danych osobowych. Dane osobowe kandydata oraz odpowiednio dane osobowe rodzica/opiekuna prawnego 
w zakresie imienia i nazwiska podane w treści zgody będą przetwarzane wyłącznie w celu udokumentowania 
wyrażenia tej zgody.  

5. Kandydatom i rodzicom/opiekunom prawnym kandydata niepełnoletniego przysługuje prawo do wycofania 
wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie 
danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału kandydata w procesie rekrutacji i/lub udziału 
w Programie. 

6. Dane osobowe rodzica/opiekuna prawnego i dane osobowe kandydata będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celów 
dla których zostały pozyskane, o których mowa w pkt. 3 lub do czasu odwołania zgody na ich przetwarzanie.  

     Dane osobowe kandydata i rodzica/opiekuna prawnego w przypadku gdy kandydatowi nie zostanie przyznane 
stypendium językowe będą przetwarzane przez administratora przez okres 3 miesięcy od dnia wyłonienia 
stypendystów na rok szkolny 2020/2021.  Dane osobowe kandydata i rodzica/opiekuna prawnego w przypadku gdy 
kandydatowi zostanie przyznane stypendium na rok szkolny 2020/2021 będą przetwarzane przez okres przewidziany 
przepisami prawa w tym zakresie, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach 
powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych Administratora w zakresie archiwizacji dokumentów, a także w 
okresie dochodzenia roszczeń przysługujących Administratorowi i w stosunku do niego. 

7. Dane osobowe rodzica/opiekuna prawnego i dane osobowe kandydata mogą zostać udostępnione innym odbiorcom, 
jeżeli będzie wynikać to z przepisów prawa. Dane osobowe rodzica/opiekuna prawnego i dane osobowe kandydata 
w pozostałym zakresie mogą być także udostępniane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora 
(podmioty przetwarzające), np. podmioty uczestniczące w rekrutacji do Programu, podmioty świadczące pomoc 
prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych 
przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską. 

8. Zgodnie z RODO, wszystkim osobom, których dane przetwarzane będą przez Administratora w celach określonych 
w pkt. 3 przysługuje: 
1) prawo dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii; 
2) prawo do sprostowania/poprawiania danych osobowych; 
3) prawo do usunięcia danych osobowych; 
4) ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO, 
5) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 
6) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie 

danych osobowych.  
Zgodnie z art. 21 RODO osobom, których dane przetwarzane będą przez Administratora w celach określonych w pkt. 
3 nie przysługuje prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania 
danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

9. Podanie danych osobowych przez kandydata lub jego rodzica/opiekuna prawnego ma charakter dobrowolny ale jest 
niezbędne do udziału dziecka w procesie rekrutacji do Programu, przyznania stypendium. Zgodnie z regulaminem 
Programu zakres danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym jest niezbędny do oceny kryteriów na podstawie, 
których dokonywany jest wybór stypendystów.  

10. W oparciu o podane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec kandydatów, stypendystów 
i ich rodziców/opiekunów prawnych zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.   

11. Administrator nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie 
należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) 
ani do organizacji międzynarodowych. 

 

 


