OŚWIADCZENIA
kandydatki/kandydata lub rodzica kandydatki/kandydata małoletniej/małoletniego
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie oraz publikację danych osobowych

cz. 1 z 3
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Prezydenta m.st. Warszawy danych osobowych
moich oraz mojego Syna/mojej Córki (w przypadku kandydatki/kandydata małoletniej/małoletniego)
lub moich (w przypadku kandydatki/kandydata pełnoletniej/pełnoletniego)

…………………………………………………………………………..………………………………..
(imię i nazwisko kandydatki/kandydata)
w zakresie: adresu e-mail, w celu przekazywania przez Urząd istotnych informacji związanych
z prowadzoną procedurą w sprawie przyznania stypendium m.st. Warszawy SAPERE AUSO.
Zgody udzielam na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO1, który dotyczy przetwarzania danych
osobowych na podstawie dobrowolnej zgody.

………………………………………………….
Data i czytelny podpis
pełnoletniej/pełnoletniego kandydatki/kandydata
lub
rodzica/opiekuna prawnego kandydatki/kandydata małoletniej/małoletniego

Uwaga: wyrażenie tej zgody nie jest obowiązkowe, jednak bez jej udzielenia nie będziemy mogli
kontaktować się z Państwem e-mailowo, w celu przekazywania przez Urząd istotnych informacji
związanych z prowadzoną procedurą w sprawie przyznania stypendium m.st. Warszawy SAPERE
AUSO.
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Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

cz. 2 z 3
W przypadku otrzymania stypendium m.st. Warszawy SAPERE AUSO, wyrażam zgodę na nieodpłatną,
nieograniczoną czasowo i terytorialnie publikację imienia i nazwiska, klasy i nazwy szkoły oraz
wizerunku i odnotowanych wybitnych osiągnięć mojego Syna/mojej Córki (w przypadku
kandydatki/kandydata małoletniego) lub moich (w przypadku kandydata pełnoletniego)

..............................................
(imię i nazwisko kandydatki/kandydata)
na stronach internetowych oraz portalach społecznościowych m.st. Warszawy, na potrzeby
dokumentacji (w tym ogłoszenia wyników) i promocji niniejszego projektu stypendialnego.
Zgody udzielam na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO2, który dotyczy przetwarzania danych
osobowych na podstawie dobrowolnej zgody.

………………………………………………….
Data i czytelny podpis
pełnoletniej/pełnoletniego kandydatki/kandydata
lub
rodzica/opiekuna prawnego kandydatki/kandydata małoletniej/małoletniego
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ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
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cz. 3 z 3
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Prezydenta m.st. Warszawy danych osobowych moich oraz
mojego Syna/mojej Córki (w przypadku kandydatki/kandydata małoletniej/małoletniego) lub moich
(w przypadku kandydatki/kandydata pełnoletniej/pełnoletniego)

..............................................
(imię i nazwisko kandydatki/kandydata)

wprowadzonych do Elektronicznego Systemu do Obsługi Stypendiów m.st. Warszawy (ESdOS) w celu
przechowywania ww. danych w systemie ESdOS oraz umożliwienia mi wglądu w historię dotyczących
mnie/mojego Syna/mojej Córki wniosków stypendialnych po zakończeniu procedury naboru
wniosków o stypendia m.st. Warszawy SAPERE AUSO.
Zgody udzielam na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO3, który dotyczy przetwarzania danych
osobowych na podstawie dobrowolnej zgody.

………………………………………………….
Data i czytelny podpis
pełnoletniej/pełnoletniego kandydatki/kandydata
lub
rodzica/opiekuna prawnego kandydatki/kandydata małoletniej/małoletniego

Uwaga: brak tej zgody spowoduje automatyczną archiwizację dokumentów, co oznaczać będzie
w praktyce brak możliwości wglądu do złożonych w systemie, dotyczących Państwa, wniosków po
zakończeniu danej edycji stypendialnej. W przypadku udzielenia zgody, dane będą przechowywane
w systemie ESdOS do chwili odwołania złożonej przez Panią/Pana zgody na ich przechowywanie,
nie dłużej jednak niż 5 lat od momentu zakończenia danej edycji stypendialnej.
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