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(Fonds für kleine Projekte im Rahmen
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FMP-

Tytuł projektu / Projekttitel:
Rodzaj wydarzenia i data /
Art und Datum des Ereignisses
Lp./lf
dNr.

Imię i nazwisko/
Vorname Name

Miejsce
zamieszkania
(miejscowość)
Wohnort (Ort)

Narodowość
Nationalität
PL/DE

Kobieta
Frau

Mężczyzna
Mann

Zaznaczyć: dziecko,
młodzież (do 26 r.ż.)
/Ankreuzen: Kind,
Jugendliche (bis
26.Jahre)

Obszar
wsparcia/
Fördergebiet

PL/MV/BB

Inny/Andere

PL/
BB

PL/
S

Inny/
Andere

Podpis*/ Unterschrift*
Podpis w zakresie wyrażenia
zgody na przetwarzanie danych
osobowych , w tym wizerunku*/
Unterschrift zur Einwilligung in
die Verarbeitung
personenbezogener Daten,
einschließlich des Abbildes*

*Podpisując listę uczestników wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym na utrwalenie i nieodpłatne, wielokrotne oraz bezterminowe rozpowszechnianie mojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach wykonanych w
ramach działań promocyjnych i archiwizacyjnych podczas projektu, w którym uczestniczę oraz wykorzystywanie tego wizerunku poprzez umieszczanie na stronach internetowych Beneficjenta, SGPEP oraz Programu Współpracy Interreg VA
MV/BB/PL, profilach społecznościowych oraz tablicach ściennych i folderach w celach promocyjnych o Programie Współpracy Interreg VA MV/BB/PL oraz rozliczenia i kontroli wydatków (zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych
osobowych z 27 kwietnia 2016 r.).
Administratorem zebranych danych osobowych jest Beneficjent projektu oraz Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, al. Wojska Polskiego 184C/15, 71-256 Szczecin. Szczegółowe informacje dotyczące celu i zasad
przetwarzania danych osobowych przez SGPEP znajdują się pod adresem http://pomerania.home.pl/wordpress/pl/ochrona-danych-osobowych/
*Mit dem Unterschreiben der Teilnehmerliste willige ich ein, meine personenbezogene Daten zu verarbeiten, einschließlich der Aufnahme und der gebührenfreien, wiederholten und unbefristeten Verbreitung meines Abbilds auf den Fotos,
die zu Publizitäts- und Archivierungszwecken während der Projektdauer entstanden, an dem ich teilnehme sowie in die weitere Verwendung dieses Abbilds in Form der Veröffentlichung auf Internetseiten des Begünstigten, des SGPEP-Vereins
und des Kooperationsprogramms Interreg VA MV/BB/PL, in sozialen Medien sowie auf Wandtafeln und Werbebroschüren des Kooperationsprogramms Interreg VA MV/BB/PL wie auch zur Abrechnung und Ausgabenkontrolle (gemäß der
Grundverordnung über den Schutz personenbezogener Daten vom 27. April 2016).
Der Administrator der erhobenen personenbezogenen Daten ist der Projektbegünstigte und der Verein der polnischen Gemeinden der Euroregion Pomerania [Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania], al. Wojska Polskiego
184C/15, 71-256 Szczecin. Detaillierte Informationen zum Zweck und Grundsätzen der Verarbeitung personenbezogener Daten durch den SGPEP-Verein befinden sich unter der folgenden Adresse:
http://pomerania.home.pl/wordpress/de/schutz-personenbezogener-daten-2/
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