
 

Projekt „Drugi krok młodych NGO” sfinansowano  przez  Narodowy  Instytut Wolności  ze  środków Funduszu Inicjatyw 
Społecznych  na lata 2014-2020. 

 

 

Deklaracja uczestnictwa w  projekcie 

Ja, niżej podpisana/y............................................................................................................... 

Członek/wolontariusz .............................................................................................................  

.................................................................................................................................................... 
(wpisujemy nazwę organizacji pozarządowej lub grupy nieformalnej oraz powiat w którym organizacja/grupa działa)  

deklaruję udział w projekcie pn. „Drugi krok młodych ngo” realizowanym przez Fundację 

Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej w następującym zakresie  

(proszę zaznaczyć formę wsparcia którą chcą być Państwo objęci): 

 Wsparcie animacyjne 

 Wsparcie szkoleniowe 

 Wizyta studyjna 

 Wydarzenie Giving Circle 

1. Zapoznałam/em się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie i zobowiązuję się do udziału w 

formach wsparcia, do których zostałam/em zakwalifikowana/y oraz każdorazowego poświadczania swojej 

obecności własnoręcznym podpisem na listach obecności.  

2.Wyrażam zgodę na poddanie się badaniom ewaluacyjnym w trakcie realizacji projektu oraz po jego 

zakończeniu. 

3.Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystywanie wizerunku w działaniach informacyjno-promocyjnych 

związanych z realizacją projektu. Wyrażam zgodę na ewentualne nieodpłatne wykorzystywanie wizerunku, 

zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 

2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), do celów informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją projektu. 

4.Wyrażam dobrowolną zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych 

(zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze 

zm.).  

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:  

a) administratorem tak zebranych danych osobowych jest Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej 

b)moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia i obsługi Projektu „Drugi krok 

młodych ngo”;  

c)moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu ewaluacji, jak również w celu 

realizacji zadań związanych z monitoringiem i sprawozdawczością w ramach Funduszu Inicjatyw 

Obywatelskich 2020;  

d)podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich padania jest równoznaczna z brakiem możliwości 

udzielenia wsparcia w ramach Projektu;  

e)mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania.  
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