
 

Załącznik nr 2 
do Regulaminu projektu „Włącz myślenie. Postaw na przedsiębiorczość”  X edycja 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
Do projektu „Włącz myślenie. Postaw na przedsiębiorczość” – X edycja 

 

 
 

     k                              kkkkkk                          k          kk                                              kkkkk 
Miejscowość i data                     Czytelny podpis uczestnika projektu, 
                                  a w przypadku osób niepełnoletnich 

rodzica/opiekuna prawnego 

 

 
O Ś W I A D C Z E N I A  

  
1. Oświadczam, że biorę odpowiedzialność za samodzielne dojście/dojazd mój/mojego dziecka* na zajęcia realizowane w ramach projektu 

oraz mój/jego* powrót do szkoły lub domu. 
2. Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody* na wykorzystanie wizerunku mojego/mojego dziecka* polegającego na  wykonywaniu zdjęć 

podczas działań projektu oraz umieszczenie ich na stronie internetowej, w materiałach informacyjnych i promocyjnych projektu. Zgoda 
jest dobrowolna i może zostać odwołana w każdym czasie. 

3. Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem Organizatorów projektu 
z tytułu wykorzystania wizerunku/głosu/wypowiedzi mojego/mojego dziecka* na potrzeby określone w oświadczeniu. 

4. Administratorem danych osobowych pozyskanych w związku rejestracją i zgłoszeniem chęci udziału w wydarzeniu jest Wyższa Szkoła 
Biznesu - National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu ul. Zielona 27,  
33-300 Nowy Sącz, NIP: 734-10-03-635, REGON: 490028409. Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym 
do dokonania rejestracji i udziału w Wydarzeniu. Uczestnik projektu wraz z dostarczeniem formularza otrzymuje załącznik w postaci 
Klauzuli Informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych 
znajduje się w Polityce prywatności (http://wsb-nlu.edu.pl/Polityka_prywatności) oraz w zakładce Klauzula informacyjna_-_RODO 
(http://wsb-nlu.edu.pl/Klauzula_informacyjna_-_RODO).  

5. Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich/mojego dziecka* powyższych danych osobowych przez Wyższą Szkołę 
Biznesu - National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz, NIP: 734-10-03-635, REGON: 490028409, 
w celach marketingowych z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z 
art. 172 par. 1. Prawa telekomunikacyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1648 t.j.) i art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U 
z 2020 r. poz. 344 t.j.) w celu marketingu bezpośredniego i wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną. Zgoda jest dobrowolna i 
może zostać odwołana w każdym czasie. 

6. Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody* na udział mój/mojego dziecka* w usłudze Newsletter ze strony Wyższej Szkoły Biznesu - National 
Louis University z siedzibą w Nowym Sączu ul. Zielona 27, 33 - 300 Nowy Sącz, NIP: 734-10-03-635, REGON: 490028409, z użyciem 

DANE UCZESTNIKA PROJEKTU 

DANE UCZESTNIKA 
/UCZNIA/ 

Imię (imiona)  

Nazwisko  

Data urodzenia  

Nazwa szkoły  Klasa  

Adres e-mail  

Telefon kontaktowy  

http://wsb-nlu.edu.pl/Klauzula_informacyjna_-_RODO


 

telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 par. 1. Prawa 
telekomunikacyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1648 t.j.) i art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U z 2020 r. poz. 344 t.j.) 
w celu marketingu bezpośredniego i wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną. Zgoda jest dobrowolna i może zostać odwołana 
w każdym czasie. 

*niepotrzebne skreślić 

 
     k                              kkkkkk                          k          kk                                              kkkkk 

Miejscowość i data                     Czytelny podpis uczestnika projektu, 
                                  a w przypadku osób niepełnoletnich 

rodzica/opiekuna prawnego 

 
Wypełniony formularz należy złożyć do dnia, w którym organizowany jest pierwszy wykład, w biurze Wydziału Przedsiębiorczości i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta 
Nowego Sącza, ul. Narutowicza 6 (od pn do pt w godz. 7.30 – 15.30), lub w Wyższej Szkole Biznesu, ul Zielona 27, bud. C, pokój nr 023, wejście od ulicy Grunwaldzkiej, 
przeszklone pomieszczenie na prawo od wejścia (od wt do pt w godz. 11:00-14:00 i soboty w godz. 8:30-13:50). 

 


