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Wyjazd na koncert do Ludgierzowic – 19 września 2021 r. (niedziela) 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  

 
Nazwa Programu: INTERREG V-A Republika Czeska-Polska Fundusz Mikroprojektów 
2014-2020 w Euroregionie Silesia 
Zamawiający: Miasto Wodzisław Śląski, Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego,  
ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski 
Partner Projektu: Ludgierzowice 
Numer projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002402 
Tytuł: Muzyka ponad granicami / Hudba přes hranice 
 
 

CZĘŚĆ A. DANE OSOBOWE UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU 
 

DANE OSOBOWE 

IMIĘ I NAZWISKO 
 

ADRES ZAMIESZKANIA 

ULICA 
 

NUMER 
 

MIEJSCOWOŚĆ 
 KOD 

POCZTOWY 

 

DANE KONTAKTOWE 

TELEFON 
STACJONARNY 

 
TELEFON KOMÓRKOWY 

 

ADRES E-MAIL 
 

  

CZĘŚĆ B. OŚWIADCZENIA 
 
Ja niżej podpisany/a …………………………………………………………………………… 

oświadczam, że: 

1) Uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie 
nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, oświadczam, iż dane zawarte 
w niniejszym FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
są zgodne z  prawdą. 
 

2) Zostałem(am) poinformowany(a), iż niniejszy Projekt „Muzyka ponad granicami” jest 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz  
z budżetu państwa RP „Przekraczamy Granice” w ramach Programu INTERREG V-A 
Republika Czeska - Polska Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie 
Silesia. 
 

3) Zostałem poinformowany, że wykupienie ewentualnych kosztów ubezpieczenia 
od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia za granicą w 
trakcie wyjazdu zagranicznego jest dobrowolne. Miasto Wodzisław Śląski nie 
zapewnia tego typu ubezpieczenia w trakcie organizowanego wyjazdu. 
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4) Zobowiązuję się do przedłożenia wszelkich informacji, dokumentów oraz oświadczeń 
niezbędnych do prawidłowej realizacji Projektu „Muzyka ponad granicami”  oraz 
wyrażam zgodę na wypełnianie dokumentów związanych z Projektem „Muzyka ponad 
granicami” (np. ankiety ewaluacyjne, oceny szkolenia itp.). 
 

5) Zostałem poinformowany(a), iż Organizator wyjazdu, Miasto Wodzisław Śląski nie 

ponosi odpowiedzialności za niezastosowanie się przeze mnie do aktualnych 

wymagań sanitarno-epidemiologicznych obowiązujących po obu stronach granicy i 

jestem świadom konsekwencji niezastosowania się do nich. 

  

6) Poprzez wypełnienie i podpisanie formularza wyrażasz zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych w celu uczestnictwa w projekcie „Muzyka ponad 
granicami”. 

 
7) Czy wyrażasz zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby realizacji 

Projektu „Muzyka ponad granicami”, zwłaszcza poprzez rozpowszechnianie 
wizerunku w mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych, 
prasie, broszurach, ulotkach, gazetkach itp. 

TAK □                     NIE □ 
 
CZĘŚĆ C. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 
 KLAUZULA INFORMACYJNA 
 
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej 
RODO − informujemy, że:  

1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego 
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Bogumińskiej 4 reprezentujący Miasto 
Wodzisław Śląski oraz Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego; 

2. Z Inspektorem Ochrony Danych, będziesz mógł się skontaktować w sprawach ochrony 
swoich danych osobowych pod adresem mailowym: iod@wodzislaw-slaski.pl; 

3. Jako Administrator danych osobowych będziemy przetwarzać Twoje dane w celu 
sprawnej realizacji Projektu „Muzyka ponad granicami” na podstawie Twojej zgody  
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 

4. Twoje dane mogą zostać przekazane do Partnera Wiodącego Projektu oraz do 
podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa; 

5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się 
roszczenia związane z celami ich przetwarzania i bezpośrednio związanych ze sprawną 
realizacją projektu „Muzyka ponad granicami” czyli do 30 listopada 2021 r. + 5 lat od 
końca realizacji Projektu „Muzyka ponad granicami”, czyli do 30 listopada 2026 r. - to 
najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek 
roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca 
roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych. Jeżeli wyrazisz zgodę na 
wykorzystanie wizerunku Twoje dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na 
przetwarzanie wizerunku; 

mailto:iod@wodzislaw-slaski.pl
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6. Posiadasz prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo 
do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia 
zgody, prawo do przeniesienia danych. Ponadto informujemy, że masz prawo w 
dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną 
sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych; 

7. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem; 

8. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych – Warszawa (00-193), ul. Stawki 2; 

9. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania 
danych jest brak możliwości uczestnictwa w projekcie „Muzyka ponad granicami”. 

 

 

 

 
Wodzisław Śląski,…………………  …………………………………………………………………… 

(miejscowość, data) (czytelny podpis Uczestnika/Uczestniczki 
Projektu) 

 


