DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE
EDUKACJA FINANSOWA W BIBLIOTEKACH PUBLICZNYCH”(FINLIT)
(Zał. 1 do Regulaminu naboru do Projektu FINLIT)

Deklaruję udział w projekcie „Edukacja finansowa w bibliotekach publicznych” (FINLIT) realizowanym przez
Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego:
……………………………………………………………………….................................................................................................
…………………………………………………………………...........................................................……......................................
(pełna nazwa i adres biblioteki)

W przypadku kilku placówek bibliotecznych zgłoszonych do projektu, proszę podać ich nazwy:
……………………………………………………………………….................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Do udziału w projekcie oddelegowuję następujące osoby:
Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nazwa placówki bibliotecznej

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

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nazwa placówki bibliotecznej

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

(W razie potrzeby, prosimy dodać kolejne wiersze)

Oświadczam, że znam treść Regulaminu naboru do projektu "Edukacja finansowa w bibliotekach publicznych”
i akceptuję jego postanowienia.

..............................................................................
Pieczęć i podpis osoby reprezentującej bibliotekę

.....................................................
Miejscowość i data

„Administratorem danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą w Warszawie, 00-359, ul. Kopernika
17, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000303048. Dane przetwarzane są w celach związanych z naborem do pilotażu projektu „Edukacja
finansowa w bibliotekach publicznych”. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz uzasadniony
interes Administratora art. 7 ust. 1 lit. f. Dane osobowe będą przechowywane przez czas realizowania przez Administratora interesu
prawnego w zakresie organizacji projektu, co najmniej do czasu zakończenia pilotażu projektu. Każda osoba, której dane osobowe
przetwarza Administrator, ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Każdej osobie,
której dane osobowe przetwarza Administrator, służy prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż
przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych. Wszelkie uwagi dotyczące
przetwarzania danych osobowych należy zgłaszać na adres: FRSI, ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa.

