Projekt „Bezpieczeństwo dzieci i seniorów na nieoświetlonych wiejskich drogach” został dofinansowany w 2018 roku
z rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im.
Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych

Manasterz, 06 listopada 2018 r.

WYKAZ ZMIAN W AKTUALIZACJI REGULAMINU
UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Bezpieczeństwo dzieci i seniorów na nieoświetlonych wiejskich drogach”
z dnia 06 listopada 2018 r.

W zaktualizowanym Regulaminie w dniu 06 listopada 2018 r. zostały wprowadzone zmiany
dotyczące terminów prowadzenia naborów dla szkół podstawowych.

Wykaz wszystkich zmian:
1. W pkt. 6.2 Regulaminu uczestnictwa w projekcie „Bezpieczeństwo dzieci i seniorów
na nieoświetlonych wiejskich drogach” zmieniona została treść z dotychczasowej:
„Terminy naborów dla szkół podstawowych:
 nabór 1: do 05 listopada 2018 r.
 nabór 2: do 09 listopada 2018 r.
 nabór 3: do 16 listopada 2018 r.”
na następującą:
„Terminy naborów dla szkół podstawowych:
 nabór 1: do 05 listopada 2018 r.
 nabór 2: do 14 listopada 2018 r.
 nabór 3: do 21 listopada 2018 r.”.
Innych zmian w w/w Regulaminie nie wprowadzono.
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REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Bezpieczeństwo dzieci i seniorów na nieoświetlonych wiejskich drogach”
I. PODSTAWOWE INFORMACJE
1.1 Projekt „Bezpieczeństwo dzieci i seniorów na nieoświetlonych wiejskich drogach”, zwany dalej Projektem,
został dofinansowany w 2018 roku z rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań
Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” koordynowanego przez Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji.
1.2 Wszystkie spotkania edukacyjne oraz zajęcia warsztatowe prowadzone w ramach Projektu oraz wszelkie materiały
przekazane uczestnikom pozostają dla nich bezpłatne, dzięki dofinansowaniu z rządowego „Programu ograniczania
przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”
koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
II. REALIZATOR PROJEKTU
2.1 Realizatorem projektu jest Fundacja „Tradycyjna Zagroda” z siedzibą w Manasterzu z Pogórza Dynowskiego
(Manasterz 203 , 37-230 Kańczuga), nr KRS 0000411187.
2.2 Ewentualne pytania dotyczące Projektu prosimy kierować do Biura Fundacji:
 pocztą tradycyjną: Fundacja „Tradycyjna Zagroda”, Manasterz 585, 37-230 Kańczuga,
 mailem: bezpieczenstwo@tradycyjnazagroda.pl
 tel. 508-930-105 od poniedziałku do czwartku w godz. 10:00-15:00.
2.3 Komunikaty i informacje na temat Projektu publikowane będą:
 na stronie internetowej: www.tradycyjnazagroda.pl
 na profilu fb: www.facebook.pl/tradycyjnazagroda
III. CEL I ZAKRES DZIAŁAŃ PROJEKTU
3.1. Celem projektu „Bezpieczeństwo dzieci i seniorów na nieoświetlonych wiejskich drogach” jest zwiększenie
bezpieczeństwa drogowego mieszkańców terenów wiejskich Pogórza Dynowskiego, a przede wszystkim dzieci
i seniorów.
3.2 Działania projektu polegają na realizacji:
a. 4 spotkań edukacyjnych połączonych z debatami społecznymi z udziałem dorosłych mieszkańców,
a zwłaszcza seniorów zorganizowanych w 4 wybranych gminach Pogórza Dynowskiego.
Spotkania te składać się będą z dwóch części:
 prelekcyjnej - prezentującej działania, zwłaszcza lokalne dot. poprawy bezpieczeństwa drogowego
oraz zagadnienia zwiększające wiedzę na temat bezpieczeństwa drogowego,
 debaty społecznej - pozwalające na zebranie informacji umożliwiających identyfikację problemów i potrzeb
widzianych z perspektywy lokalnych użytkowników ruchu drogowego oraz zaproponowaniu rozwiązań
zwiększających bezpieczeństwo pieszych uczestników ruchu drogowego na terenie gminy.
b. 75 spotkań warsztatowych, składających się z dwóch jednogodzinnych lekcji dla uczniów z klas I-VIII,
ze szkół podstawowych zakwalifikowanych do Projektu.
Każda klasa/grupa zostanie objęta warsztatami:
 „Wolniej i widoczniej… dla wszystkich bezpieczniej”, 1 godz. – zasady bezpiecznego poruszania się
w ruchu drogowym (zarówno będąc pieszym uczestnikiem ruchu drogowego, jak i pasażerem pojazdu).
 „Podejdź, sprawdź, zawiadom, reanimuj”, 1 godz. – doskonalenie umiejętności z udzielania pierwszej
pomocy (reanimacji RKO).
3.3 Dodatkowo: uczestnicy Projektu zostaną wyposażeni w nieodpłatne, drobne upominki:
a. uczestnicy spotkań edukacyjnych połączonych z debatami (czyli seniorzy i pozostałe osoby dorosłe) –
wyposażeni zostaną w opaskę odblaskową i jednorazową maseczkę do udzielania pierwszej pomocy (po 1 szt.
na uczestnika spotkania, decyduje kolejność zgłoszeń).
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b. uczestnicy spotkań warsztatowych (uczniowie) – wyposażeni zostaną w materiały odblaskowe (opaskę albo
zawieszkę odblaskową) oraz ulotkę profilaktyczną adresowaną do rodziców (po 1 szt. na uczestnika spotkania).
IV. UCZESTNICY PROJEKTU
4.1 Uczestnikami Projektu są mieszkańcy gmin wiejskich Pogórza Dynowskiego:
a. uczniowie klas I-VIII (od 900 do 1125 osób) z minimum 12 szkół podstawowych,
b. osoby dorosłe (tj. od 60 do 80 osób), a przede wszystkim seniorzy (zwykle w wieku 60+),
którzy zostaną zakwalifikowani do uczestnictwa w projekcie zgodnie z kryteriami opisanymi w pkt. V „Zasady
kwalifikacji uczestników Projektu”.
4.2 Ponadto do uczestnictwa w Projekcie wybrane zostaną 4 gminy z Pogórza Dynowskiego.
V. ZASADY KWALIFIKACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU
5.1 NABÓR SENIORÓW na spotkania edukacyjne połączone z debatami:
a. udział seniorów i uczestnictwo w spotkaniach edukacyjnych przysługuje mieszkańcom 4 gmin, które zostaną
wybrane od uczestnictwa w projekcie,
b. zgłoszenia osób dorosłych i seniorów prowadzone można dokonać mailowo lub telefonicznie po opublikowaniu
informacji o miejscu i terminie organizowanego spotkania edukacyjnego na stronie internetowej:
http://www.tradycyjnazagroda.pl/bezpieczenstwo-dzieci-i-seniorow-razembezpieczniej.html
c. zgłoszenie udziału w Projekcie jest jednoznaczne z akceptacją warunków przetwarzania danych
osobowych zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu.
5.2 Procedura wyboru uczestników spotkań edukacyjnych połączonych z debatami:
a. pierwszeństwo uczestnictwa przysługuje osobom w wieku 60+ będącymi mieszkańcami gminy, na terenie której
prowadzone jest spotkanie edukacyjne,
b. decyduje kolejność wpływania deklaracji uczestnictwa (limit 30 osób na każdym z 4 spotkań),
c. osoby zgłaszające swoje uczestnictwo uzyskają potwierdzenie rejestracji (drogą mailowa lub telefoniczną),
d. postanowienia Realizatora są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
5.3 NABÓR UCZNIÓW na spotkania warsztatowe:
a. zgłoszeń klas uczniów mogą dokonywać wychowawcy lub nauczyciele (za zgodą dyrektora szkoły) wyłącznie
na podstawie prawidłowo wypełnionej Karty zgłoszeniowej dla szkoły podstawowej - dostępnej do pobrania
ze strony internetowej:
http://www.tradycyjnazagroda.pl/bezpieczenstwo-dzieci-i-seniorow-razembezpieczniej.html
b. za prawidłowo wypełnioną Kartę zgłoszeniową dla szkoły podstawowej uznaje się taką, w której wszystkie
wymagane pola zostały uzupełnione zgodnie ze stanem prawnym i faktycznym,
c. zgłoszenie udziału w Projekcie jest jednoznaczne z akceptacją warunków przetwarzania danych
osobowych zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu.
5.4 Procedura wyboru klas uczniów do uczestnictwa Projektu:
a. prawidłowo wypełnione Karty zgłoszeniowe poddane zostaną, przez Realizatora projektu, ocenie
na podstawie następujących kryteriów:
1. liczba zrealizowanych zajęć (dla danej klasy) dot. bezpieczeństwa drogowego dzieci w ciągu
ostatnich 3 lat (brak realizacji = 10 pkt., o 1 pkt. mniej za każdą 1 realizację podobnych warsztatów,
według wyliczenia: suma punktów przyznanych zgłaszanym klasom z danej szkoły / liczbę zgłoszonych
klas = iloraz uzyskanych punktów),
2. miejsce lokalizacji szkoły (na terenie wiejskim + 5 pkt.),
3. szkoły z 4 gmin wybranych do realizacji projektu (premia punktowa: + 10 pkt.)
b. wybór szkół do uczestnictwa w projekcie dokonany zostanie na podstawie największej liczby (zebranych
łącznie) punktów, w przypadku równej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń,
c. Lista rankingowa utworzona zostanie dla każdego z osobno prowadzonych naborów,
d. Realizator zastrzega sobie możliwość zarezerwowania w dowolnym naborze, dowolnej puli spotkań
warsztatowych wyłącznie dla szkół zlokalizowanych na obszarze 4 gmin wybranych do uczestnictwa
w projekcie,
e. postanowienia Realizatora są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
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5.5 NABÓR GMIN do uczestnictwa w projekcie:
a. zgłoszeń gmin mogą dokonywać pracownicy urzędów gmin (za zgodą wójta gminy) wyłącznie na podstawie
prawidłowo wypełnionej Karty zgłoszeniowej dla gmin - dostępnej do pobrania ze strony internetowej:
http://www.tradycyjnazagroda.pl/bezpieczenstwo-dzieci-i-seniorow-razembezpieczniej.html
b. za prawidłowo wypełnioną Kartę zgłoszeniową dla gmin uznaje się taką, w której wszystkie wymagane pola
zostały uzupełnione zgodnie ze stanem prawnym i faktycznym,
c. zgłoszenie udziału w Projekcie jest jednoznaczne z akceptacją warunków przetwarzania danych
osobowych zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu.
5.6 Procedura wyboru gmin do uczestnictwa w projekcie:
a. prawidłowo wypełnione Karty zgłoszeniowe poddane zostaną, przez Realizatora projektu, ocenie
na podstawie następujących kryteriów:
1. liczba wypadków drogowych z udziałem pieszych: dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów w ciągu
ostatnich 2 lat na terenie gminy (do 10 pkt.),
2. liczba działań profilaktycznych nt. bezpieczeństwa drogowego adresowanych do mieszkańców
gminy (z podaniem liczby mieszkańców objętych profilaktyką bezpieczeństwa drogowego) w ciągu
ostatnich 2 lat, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów szkół podstawowych i seniorów (do 10 pkt.)
3. deklaracja zaangażowania przedstawicieli władz samorządowych oraz pracowników urzędu
w debacie nt. bezpieczeństwa drogowego, a także nieodpłatne udostępnienie sali do przeprowadzenia
spotkania edukacyjnego z debatą publiczną oraz pomoc w upowszechnianiu informacji o Projekcie
(+ 5 pkt),
4. deklaracja zaangażowania środków gminy (od 500 do 1000 PLN) w działania na rzecz edukacji
bezpieczeństwa drogowego np. dofinansowanie wyposażenia uczestników spotkań (edukacyjnych
i warsztatowych) w maseczki jednorazowe do sztucznego oddychania (do 10 pkt.).
b. wybór 4 gmin do uczestnictwa w projekcie dokonany zostanie na podstawie największej liczby punktów,
w przypadku równej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń,
c. postanowienia Realizatora są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
5.7 Wykluczenia i obciążenia:
Podanie w Kartach zgłoszeniowych informacji niezgodnych ze stanem faktycznym lub prawnym spowoduje łącznie:
a. wycofanie danej placówki (gminy lub szkoły) z realizacji niniejszego Projektu,
b. obciążenie placówki (notą księgową) za koszty przeprowadzonych zajęć i materiałów przekazanych uczestnikom,
c. wykluczenie placówki z możliwości udziału w innych projektach prowadzonych przez Realizatora w okresie 3 lat.
VI. TERMINY NABORÓW I SPOSÓB DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ
6.1 Termin naboru dla gmin: do 9 listopada 2018 r. W przypadku braku rozstrzygnięcia po terminie naboru decyduje
kolejność zgłoszeń z zachowaniem zapisów w pkt. 5.5 oraz 5.6 a i c niniejszego Regulaminu.
6.2 Terminy naborów dla szkół podstawowych:
 nabór 1: do 05 listopada 2018 r.
 nabór 2: do 14 listopada 2018 r.
 nabór 3: do 21 listopada 2018 r.
6.3 Realizator projektu informuje każdorazowo o ogłoszeniu kolejnego naboru i pozostałej puli wolnych miejsc
uczestnictwa w Projekcie.
6.4 Realizator projektu zastrzega sobie możliwość odwołania dowolnego naboru lub ogłoszenia dodatkowych.
6.5 Sposoby dokonywania zgłoszeń przez:
a. gminy i szkoły: skan prawidłowo wypełnionej, opieczętowanej i podpisanej Karty zgłoszeniowej dla szkół
podstawowych należy przesłać na adres: bezpieczenstwo@tradycyjnazagroda.pl w okresie trwania
prowadzonego naboru (decyduje data wpłynięcia).
b. seniorów (i inne osoby dorosłe) na spotkania edukacyjne połączone z debatami: rejestracja poprzez
kontakt mailowy bezpieczenstwo@tradycyjnazagroda.pl lub tel. 508-930-105.
Realizator projektu osobom niezarejestrowanym nie gwarantuje możliwości uczestnictwa w spotkaniach
edukacyjnych połączonych z debatami.
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6.6 Ogłoszenie wyników:
a. wyniki z poszczególnych naborów zostaną opublikowane na stronie internetowej Realizatora.
b. dodatkowo szkoły i gminy zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie zostaną powiadomione o wynikach
naboru mailowo i telefonicznie.
VII. OBOWIĄZKI PLACÓWEK (SZKÓŁ i GMIN) ORAZ INNE ZOBOWIĄZANIA
7.1 Obowiązki gmin zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie:
a. przygotowanie oraz wygłoszenie (przez przedstawiciela lub pracownika Urzędu gminu) krótkiego (30
minutowego) referatu nt. „Profilaktyki bezpieczeństwa ruchu drogowego w ujęciu lokalnym”,
b. nieodpłatnie udostępnienie pomieszczenia do realizacji spotkania edukacyjnego połączonego z debatą publiczną,
c. oddelegowanie jednego pracownika Urzędu gminy do kontaktu w sprawie organizacji w/w spotkania,
d. upowszechnienie informacji o Projekcie, a przede wszystkim zaproszenie:
 przedstawicieli organizacji pozarządowych do uczestnictwa w/w spotkaniu,
 dyrektorów szkół podstawowych do zgłaszania klas na zajęcia warsztatowe (zob. pkt. 5.5. i 5.6),
e. zamieszczenie informacji o Projekcie i jego działaniach na stronie internetowej Urzędu gminy.
7.2 Termin realizacji spotkań edukacyjnych połączonych z debatą publiczną w Urzędzie gminy:
a. realizacja spotkań edukacyjnych prowadzona będzie w okresie od 19 listopada do 21 grudnia 2018 r.,
b. szczegółowe terminy realizacji spotkań uzgodnione zostaną z przedstawicielem Urzędu gminy.
7.3 Obowiązki szkół zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie:
a. podstawowym warunkiem uczestnictwa uczniów w projekcie jest uzyskanie - od rodzica lub opiekuna
prawnego każdego ucznia z klasy zakwalifikowanej do udziału w projekcie - imiennej zgody (stanowiącej
Załącznik nr 2) na udział dziecka/podopiecznego w zajęciach warsztatowych,
b. zebranie zgód od rodziców uczniów zgłoszonych klas oraz ich przekazanie (przed realizacją zajęć
warsztatowych) Realizatorowi projektu spoczywa na szkole - jej przedstawicielu (tj. osobie wskazanej
w Karcie zgłoszeniowej dla szkoły podstawowej),
c. nieodpłatnie udostępnienie pomieszczenia (jedną, stałą salę) do realizacji zajęć warsztatowych,
d. oddelegowania przynajmniej jednego nauczyciela do uczestniczenia w zajęciach warsztatowych prowadzonych
w poszczególnych klasach.
7.4 Termin realizacji zajęć warsztatowych w szkole:
a. realizacja zajęć warsztatowych prowadzona będzie w okresie od 06 listopada do 21 grudnia 2018 r.,
c. szczegółowe terminy realizacji zajęć dla zakwalifikowanych klas uzgodnione zostaną z przedstawicielem szkoły,
d. w przypadku wielokrotnego odrzucenia (przez placówkę) propozycji terminu realizacji zajęć warsztatowych
Realizator projektu zastrzega sobie możliwość wyłączenia z udziału w projekcie poszczególnych lub wszystkich
klas, danej szkoły.
7.5 We wszystkich zajęciach warsztatowych prowadzonych w wybranej szkole mogą wziąć udział (za zgodą dyrektora
szkoły lub wychowawcy klasy) rodzice Uczestników projektu.
VIII. POSTAWIENIA KOŃCOWE
8.1 Podmiot zgłaszający zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania postanowień niniejszego Regulaminu.
8.2 Kwestie nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzygane są przez Realizatora projektu.
8.3 Realizator projektu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
8.4 Aktualna treść niniejszego regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Realizatora projektu.
Tekst jednolity przyjęto: dnia 06 listopada 2018 r.
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Manasterz, dnia 29 października 2018 r.

Załącznik nr 1
Klauzula informacyjna RODO
Podane przez Pana/Panią dane osobowe są przetwarzane przez Fundację „Tradycyjna Zagroda” z siedzibą
w Manasterzu 203, kod pocztowy 37-220, poczta Kańczuga (administrator danych):
(a) w celu realizacji spotkań edukacyjnych połączonych z debatą publiczną, zajęć warsztatowych lub wybrania
gmin do uczestnictwa w projekcie „Bezpieczeństwo dzieci i seniorów na nieoświetlonych wiejskich drogach”,
przetwarzanie Pana/Pani danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy zgodnie z art.
6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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),
(b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi,
w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności
Fundacji; przetwarzanie Pana/Pani danych w wyżej wskazanym celu uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi
interesami realizowanymi przez naszą Fundację, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f RODO.
Podanie przez Pana/Pani danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe
przyjęcie i obsługa zgłoszenia oraz ewentualna realizacja spotkań edukacyjnych lub zajęć warsztatowych
w ramach w/w Projektu, ani informowanie o realizacji celów statutowych Fundacji.
Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania
będzie mógł Pan/Pani zgłaszać na adres siedziby Fundacji: Manasterz 203, 37-220 Kańczuga, z dopiskiem „Inspektor
Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej biuro@tradycyjnazagroda.pl
Ma Pan/Pani również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Do Pana/Pani danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Fundacji usługi,
w szczególności: hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze, prawnicze, księgowe, kadrowe oraz
głównego Donatora projektu: Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz pozostałych Donatorów/Sponsorów
projektu.
Podane przez Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą
zautomatyzowane.
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez nas bezterminowo, jednak nie dłużej niż przez okres
przedawnienia ewentualnego roszczeń przewidzianym w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
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Projekt „Bezpieczeństwo dzieci i seniorów na nieoświetlonych wiejskich drogach” został dofinansowany w 2018 roku
z rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im.
Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych

Załącznik nr 2
Zgoda opiekuna prawnego na udział dziecka w projekcie
„Bezpieczeństwo dzieci i seniorów na nieoświetlonych wiejskich drogach”
Działając w imieniu i jako przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny małoletniego:
…………………………………………………………………………………………..
imię i nazwisko dziecka/podopiecznego

zwanego dalej Uczestnikiem projektu uczęszczającego do klasy: …………….… w Szkole Podstawowej:
……………….…………………………………………………………………………………………………………..……… .
Celem projektu „Bezpieczeństwo dzieci i seniorów na nieoświetlonych wiejskich drogach” jest m.in. zwiększenie
bezpieczeństwa wśród uczniów z klas I-VIII w zakresie poruszania się po nieoświetlonych wiejskich drogach oraz kształtowania
umiejętności praktycznych z zakresu reanimacji osób poszkodowanych w wypadkach. Uczestnictwo w projekcie polega na udziale
w 2 jednogodzinnych warsztatach:
1. „Wolniej i widoczniej… dla wszystkich bezpieczniej” – zasady bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym (zarówno
będąc pieszym uczestnikiem ruchu drogowego, jak i pasażerem pojazdu).
2. Warsztat: „Podejdź, sprawdź, zawiadom, reanimuj” – doskonalenie umiejętności z udzielania pierwszej pomocy
(reanimacji RKO). Dodatkowo uczestnicy projektu zostaną wyposażeni w materiały odblaskowe i ulotki profilaktyczne.
Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych jest Fundacja „Tradycyjna Zagroda” z siedzibą w Manasterzu 203, kod pocztowy 37-220, poczta Kańczuga,
KRS 0000411187; NIP: 7941818937; REGON: 180817684.
2. Dane przetwarzane będą w celu realizacji zajęć warsztatowych w ramach projektu „Bezpieczeństwo dzieci i seniorów na nieoświetlonych wiejskich
drogach”, przetwarzanie danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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).

3. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej brak zgody na przetwarzanie danych lub brak zgody na rejestrowanie i publikowanie zdjęć
z wizerunkiem Uczestnika projektu uniemożliwi udział dziecka/podopiecznego w zajęciach warsztatowych realizowanych w ramach projektu
„Bezpieczeństwo dzieci na nieoświetlonych wiejskich drogach”.
4. Mam prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania mogę zgłaszać na adres siedziby Fundacji: Manasterz 203, 37-220
Kańczuga, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej biuro@tradycyjnazagroda.pl
5. Mam również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej
osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez Fundację „Tradycyjna Zagroda” bezterminowo, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia
ewentualnego roszczeń przewidzianym w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
8. Do moich danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Fundacji „Tradycyjna Zagroda” usługi, w szczególności:
hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze, prawnicze, księgowe, kadrowe.
9. Udział mojego dziecka/podopiecznego w w/w zajęciach warsztatowych oraz przekazane materiały odblaskowe i ulotka pozostają bezpłatne
dla Uczestnika projektu dzięki dofinansowaniu w 2018 r. z rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań
Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
10. Moje dane osobowe i dane mojego dziecka/podopiecznego, a także zdjęcia zawierające wizerunek Uczestnika projektu mogą zostać udostępnione
podmiotom dofinansowującym Projekt.
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w projekcie „Bezpieczeństwo dzieci i seniorów na nieoświetlonych wiejskich drogach”.
…………………………………………………..………

…………………………………………………..………

Miejscowość, data

Czytelny podpis

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zarówno moich oraz mojego dziecka.
…………………………………………………..………

…………………………………………………..………

Miejscowość, data

Czytelny podpis

Wyrażam zgodę na publikowanie zdjęć i filmów zawierających wizerunek Uczestnika projektu zarejestrowany podczas realizacji w/w
warsztatów projektu „Bezpieczeństwo dzieci i seniorów na nieoświetlonych wiejskich drogach” w dowolnym miejscu, formie i na dowolnych
nośnikach, w tym w Internecie, prasie, telewizji, publikacjach własnych, itp.
…………………………………………………..………

…………………………………………………..………

Miejscowość, data

Czytelny podpis

Dodatkowo: chcę pozostać w kontakcie! Wyrażam zgodę na informowanie o inicjatywach podejmowanych przez Fundację „Tradycyjna Zagroda”
w związku z jej celami statutowymi, w szczególności na informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania
działalności Fundacji, dlatego pozostawiam swój adres mailowy i proszę o dopisanie go do newsletteru. Przetwarzanie danych w wyżej wskazanym celu
uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez naszą Fundację, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f RODO.
…………………………………………………..………

……………………………………………………………………………………..………

Miejscowość, data

Adres mailowy

…………………………………………………..………
Czytelny podpis

Wersja 1, z dnia 29 października 2018 r.
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