
Zgoda na udział w procesie aplikacyjnym o stypendium 
„Rich Banasikowski Memorial Scholarship” 

Imię i nazwisko uczestnika: …................................................

Data urodzenia uczestnika:  ....................................................

Obywatelstwo: ….............................................................

Adres: …...........................................................................

Dane kontaktowe: adres e-mail: ….............................................., telefon: …............................

Podpis uczestnika: …..................................................................

Imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego: …...............................................................

Podpis rodzica / opiekuna prawnego: …..............................................................................

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
1. Uczestnik zgłaszając się do procesu aplikacyjnego  wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na

zasadach  opisanych  w niniejszym dokumencie  w rozumieniu Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i
Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27  kwietnia  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), zwanego RODO.

2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym odmowa wyrażenia zgody
na przetwarzanie danych osobowych oznacza rezygnację z udziału w procesie aplikacyjnym . 

3. Przetwarzanie danych, o którym mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację  imienia i
nazwiska  wraz  ze  zdjęciem  laureata  procesu  aplikacyjnego  w  witrynie  JPEdukacja  pod  adresem
www.jpedukacja.pl. 

4. Administratorem danych osobowych jest JPEdukacja Sp. zoo. z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 32/34, 00-
515 Warszawa. Dane osobowe, o których mowa w punkcie 1 powyżej są przetwarzane, w celach związanych z
organizowaniem  i  przeprowadzeniem  procesu  aplikacyjnego,  w  tym  wyłonieniem  zwycięzcy  i  realizacją
nagrody oraz przekazywaniem informacji dotyczącej procesu aplikacyjnego i wyników. Dane te mogą być
przekazywane  podmiotom  trzecim,  przy  zachowaniu  zasad  określonych  w  obowiązujących  przepisach
zawartych w RODO. Kontakt do inspektora danych: pietrzak@jpedukacja.pl. 

5. Dane osobowe będą przekazywane do Państwa trzeciego do USA. 
6. Dane osobowe będą przetwarzane do dnia zamknięcia procesu aplikacyjnego  i przedawnienia roszczeń, a w

przypadku danych osobowych laureata procesu aplikacyjnego, który otrzyma nagrodę, do dnia zakończenia
jego udziału w programie rok szkolny w USA.

7. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania,  prawo do przenoszenia danych,  prawo wniesienia sprzeciwu,  prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,  którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem. 

8. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy RODO. 

   …..........................................................                                                             ….............................................................
        Podpis ucznia                                                                                                     Podpis rodzica / opiekuna prawnego

mailto:pietrzak@jpedukacja.pl

