OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO KANDYDATA NIEPEŁNOLETNIEGO
(dotyczy kandydatów, którzy w dniu 26.05.2020 r. będą mieli ukończone 18 lat)

Ja (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) …………………….………………………… oświadczam, że:
1. Wyrażam zgodę na wzięcie udziału przez moje dziecko/podopieczną/podopiecznego (imię
i nazwisko) …………………………………………….……………………… w naborze do wyjazdu studyjnego
do Komisji Europejskiej i akceptuję warunki naboru.
2. Moje dziecko/podopieczna/podopieczny jest/było (podkreślić właściwe) członkiem (podać
nazwę młodzieżowej rady) …………………………………………………………………………………..……………..
w terminie od …………………………….. do …………………………….. (aktualni członkowie
młodzieżowej rady wpisują tylko termin rozpoczęcia działalności).
3. Moje dziecko/moja podopieczna/mój podopieczny zobowiązuje się do:
A) wykupienia na czas wizyty studyjnej ubezpieczenia turystycznego;
B) stawienia się 26 maja 2020 r. w Warszawie o czasie i w miejscu wskazanych przez
organizatora wyjazdu w ramowym programie wyjazdu;
C) uczestnictwa we wszystkich punktach programu wyjazdu;
D) podzielenia się z odbiorcami ze swojego terenu działania doświadczeniami z wyjazdu
- w formie opisanej w formularzu zgłoszeniowym oraz przesłania organizatorowi wyjazdu
w terminie do 30 października 2020 r. relacji z podjętych działań (maksymalnie 1500 znaków
opisu).
4. Wyrażam zgodę na publikację i promocję przez organizatora wyjazdu i organizatora naboru
pomysłów mojego dziecka/mojej podopiecznej/mojego podopiecznego na zasady
ekopostępowania (w części lub całości) wraz z podaniem danych osobowych zawartych
w formularzu zgłoszeniowym (imienia i nazwiska, miejscowości zamieszkania, nazwy
młodzieżowej rady). Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że Komisja Europejska nie ma
obowiązku podawania danych autora, a prawa autorskie do zasad ekopostępowania
przechodzą na organizatora wyjazdu.
5. Wyrażam zgodę na nagrywanie głosu oraz fotografowanie i filmowanie mojego dziecka/mojej
podopiecznej/mojego podopiecznego. Jednocześnie upoważniam organizatora wyjazdu do
wykorzystania nagrań, filmów i fotografii z wizerunkiem mojego dziecka/mojej
podopiecznej/mojego podopiecznego według własnego uznania. Zwalniam także
organizatora wyjazdu od wszelkiej odpowiedzialności związanej z powyższymi działaniami
i rozumiem, że organizator wyjazdu nie bierze na siebie odpowiedzialności za żadną szkodę
personalną lub stratę materialną poniesioną w jej wyniku.
6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/mojej
podopiecznej/mojego podopiecznego, zawartych w formularzu zgłoszeniowym w celu
organizacji naboru uczestników oraz innych danych niezbędnych do organizacji wyjazdu
studyjnego. Oświadczam, że zostałem poinformowany o tym, że administratorem danych jest

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa,
e-mail: comm-rep-poland@ec.europa.eu. Wszystkie dane osobowe są przetwarzane zgodnie
z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu (WE) nr 2018/1725 - jedynie w celach związanych
z naborem na i udziałem w wyjeździe studyjnym oraz jego organizacją. Na etapie
prowadzenia naboru uczestników wyjazdu przetwarzanie danych osobowych jest powierzone
Fundacji Civis Polonus, ul. Bellottiego 5 m 47, 01-022 Warszawa, e-mail:
fundacja@civispolonus.org.pl oraz serwisowi rejestracyjnemu Konfeo Macuk, Łapiński sp. j.,
ul. Cylkowskiego 11A/15, 81-465 Gdynia, e-mail: info@konfeo.com. W trakcie przetwarzania
dane nie będą przekazywane innym podmiotom. Mam prawo do wglądu, modyfikacji oraz
usunięcia swoich danych – w tym celu prosimy o kontakt na adres
comm-rep-poland@ec.europa.eu.

…………………………………………………………………………….
(data, popis rodzica/opiekuna prawnego)
UWAGA!
Wypełnione i podpisane oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego należy przesłać na adres:
wyjazd-bruksela@civispolonus.org.pl w terminie do 29.03.2020 r.

