
Załącznik nr 6 do ogłoszenia o naborze wniosków na ambasadorów eTwinning  

 

ZGODY OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O WPISANIE 
DO BAZY AMBASADORÓW eTWINNING 

Ja, niżej podpisana/-y wyrażam zgodę na: 

1. przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w 
Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 142A, do celów związanych z procesem naboru 
ambasadorów eTwinning, 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 (RODO). Przetwarzane dane obejmują: imię oraz nazwisko, 
miejscowość zamieszkania, miejsce zatrudnienia oraz dane kontaktowe: adres poczty 
elektronicznej i numer telefonu; 

2. przetwarzanie  moich danych osobowych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w 
Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 142A, pozyskanych po wyborze na ambasadora eTwinning 
i wpisanie ich do niejawnej Bazy Ambasadorów eTwinning, 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 (RODO). Przetwarzane dane 
obejmują: imię oraz nazwisko, adres zamieszkania, miejsce zatrudnienia, datę urodzenia, 
PESEL/NIP oraz dane kontaktowe: adres poczty elektronicznej i numer telefonu. 

Ponadto jako osoba pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, w przypadku 
wyboru na ambasadora eTwinning, niniejszym wyrażam zgodę na: 

3. opublikowanie przez Fundację moich danych osobowych: imię, nazwisko, miejsce 
zatrudnienia, adres e-mail do kontaktów z osobami zainteresowanymi Programem eTwinning, 
biogram oraz zdjęcia z moim wizerunkiem na stronie www.etwinning.pl. Zgoda, o której mowa 
powyżej, udzielana jest nieodpłatnie. Oświadczam ponadto, że wykorzystanie wizerunku 
zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani praw. Dane będą 
opublikowane przez okres pełnienia przeze mnie funkcji Ambasadora eTwinning. 
Oświadczam, że rozumiem treść niniejszego oświadczenia, rozumiem ją i jestem  
świadoma/-y skutków prawnych z niego wynikających. 

   

Miejscowość, data  Czytelny podpis kandydata 
(imię i pełne nazwisko) 

 

http://www.etwinning.pl/

