
 [Wpisz tutaj]  

Projekt „Praktyki zagraniczne – wyrównywanie szans młodzieży na rynku pracy” jest realizowany ze środków  

Unii Europejskiej, w ramach programu Erasmus + 

 

ZGODA 

  na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku  

Uczestnika projektu 
 
 

 
Na podstawie art. 6 ust. 1 i 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, oraz art. 81 ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 2017 poz. 880 z późn. 

zm.) 

 

Ja, niżej podpisany …………………………………………………………………..(imię 

i nazwisko) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz 

wizerunku w celu dopełnienia realizacji działań związanych z realizacją projektu 

„PRAKTYKI ZAGRANICZNE - WYRÓWNYWANIE SZANS MŁODZIEŻY NA 

RYNKU PRACY” realizowanego ze środków Unii Europejskiej w Zespole Szkół 

Ekonomicznych w Raciborzu w ramach programu Erasmus+, Akcja 1, Sektor: 

Kształcenie i szkolenia zawodowe. 

 

Wyrażam również zgodę na publikowanie w mediach zdjęć i materiałów filmowych 

zawierających mój wizerunek i głos na potrzeby związane z rekrutacją i realizacją 

projektu. Ponadto wyrażam zgodę na publikowanie w mediach wykonanych przeze 

mnie materiałów dotyczących realizowanego projektu. 

 

 

     ……………………………………………………………………………………. 

        (podpis) 

 



 [Wpisz tutaj]  

Projekt „Praktyki zagraniczne – wyrównywanie szans młodzieży na rynku pracy” jest realizowany ze środków  

Unii Europejskiej, w ramach programu Erasmus + 

 

 

 

ZGODA 

 

Rodzica/ Opiekuna prawnego na wykorzystanie danych osobowych i 

wizerunku Uczestnika projektu 

 

Na podstawie art.6 ust. 1 i 7 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, oraz art. 81 ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 2017 poz. 880 z późn. 

zm.) 

Ja, niżej podpisany ……………………………………………………. 

Rodzic  ………………………………………………………………….(imię i nazwisko 

dziecka) 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku mojego 

dziecka w celu dopełnienia realizacji działań związanych z realizacją projektu 

„PRAKTYKI ZAGRANICZNE - WYRÓWNYWANIE SZANS MŁODZIEŻY NA 

RYNKU PRACY” realizowanego ze środków Unii Europejskiej w Zespole Szkół 

Ekonomicznych w Raciborzu w ramach programu Erasmus+, Akcja 1, Sektor: 

Kształcenie i szkolenia zawodowe. 

Wyrażam również zgodę na publikowanie w mediach zdjęć i materiałów filmowych 

zawierających wizerunek i głos mojego dziecka na potrzeby związane z rekrutacją i 

realizacją projektu. Ponadto wyrażam zgodę na publikowanie w mediach 

wykonanych przez moje dziecko materiałów dotyczących realizowanego projektu. 

 

……………………………………………………………………………………. 



 [Wpisz tutaj]  

Projekt „Praktyki zagraniczne – wyrównywanie szans młodzieży na rynku pracy” jest realizowany ze środków  

Unii Europejskiej, w ramach programu Erasmus + 

 

        (podpis) 

 


