
 
 

Zdolni z Pomorza – Uniwersytet Gdański 

 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 
W związku z ubieganiem się o udział w zajęciach pozalekcyjnych akademickich organizowanych i prowadzonych 
przez Uniwersytet Gdański w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – Uniwersytet Gdański” oświadczam, iż 
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych mojego dziecka oraz przyjmuję 
do wiadomości, iż: 

1. administratorem moich danych osobowych/danych osobowych mojego dziecka jest Uniwersytet 
Gdański z siedzibą przy ul. Bażyńskiego 8 w Gdańsku; 

2. podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych/danych osobowych mojego dziecka 
stanowi art. 23 ust. 1 pkt 1 lub art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.); 

3. moje dane osobowe/dane osobowe mojego dziecka będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji 
projektu „Zdolni z Pomorza – Uniwersytet Gdański”, w szczególności rekrutacji na zajęcia pozalekcyjne 
akademickie, ewaluacji projektu oraz archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektu; 

4. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 
możliwości udziału w procesie rekrutacji na pozalekcyjne zajęcia akademickie; 

5. mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych/danych osobowych mojego dziecka i ich 
poprawiania. 

 

data: …………..……… 

czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka/pełnoletniego ucznia:  

………………………………………………………………………………………… 

 
 

 
 

Oświadczenie dotyczące rekrutacji na pozalekcyjne zajęcia akademickie 
w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – Uniwersytet Gdański” 

 
Oświadczam, że: 

1. zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa uczniów w zajęciach” 
dotyczącym Kółka olimpijskiego z ……………………………………………………………….………………………………………

1
 

i akceptuję jego zapisy,  
2. wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości mojego imienia i nazwiska/imienia i nazwiska 

mojego dziecka wraz z liczbą punktów uzyskanych w rekrutacji w informacjach o rekrutacji i jej 
wynikach.  
 

data: …………….…… 

czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka/pełnoletniego ucznia:  

………………………………………………………………………………………… 

 

1) proszę wpisać właściwą nazwę zajęć (z biologii, z chemii – poziom G, z chemii - poziom PG, z fizyki, z matematyki, 

z matematyki juniorów, z języka polskiego) 


