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Międzynarodowy Szczyt Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego jest
skierowany do osób pełnoletnich w wieku 18-23 lata. Uczestnik musi mieć
ukończone 18 lat w dniu wyjazdu do Niemiec – 24 lipca 2022 r.
Uczestnik musi być mieszkańcem województwa śląskiego
Warunkiem uczestnictwa jest dobra znajomość języka angielskiego ewentualnie
niemieckiego lub francuskiego oraz zaangażowanie na rzecz społeczności
lokalnych.
Kartę zgłoszenia należy przesłać do dnia 24.06.2022 r.
O
kwalifikacji
uczestników
decyduje
organizator
na
podstawie
przeprowadzonego procesu weryfikacyjnego
Lista zakwalifikowanych osób do projektu zostanie opublikowana na stronie
internetowej organizatora 1.07.2022 r.
Po wyłonieniu 15 osób spośród zgłoszonych zostanie utworzona lista rezerwowa.
Osoby zakwalifikowane mają obowiązek uczestnictwa w spotkaniu informacyjnoprzygotowawczym.
Uczestnicy na spotkanie informacyjno-przygotowawcze w Koszęcinie dojeżdżają
we własnym zakresie
Nie wzięcie udziału w spotkaniu skutkuje wykreśleniem z listy uczestników.
Pobyt uczestników na spotkaniu informacyjno-przygotowawczym w Koszęcinie
pokrywa organizator projektu.
Wyjazd oraz pobyt w Niemczech zapewnia organizator projektu.
Uczestnicy zobowiązani są do godnego reprezentowania Województwa
Śląskiego.
Uczestników obligują przepisy związane z Covid 19 obowiązujące w Republice
Federalnej Niemiec w czasie wyjazdu.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANY OSOBOWYCH UCZESTNIKA
Wyrażam niniejszym zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Wspólnota
Gaude Mater danych dotyczących mojej osoby, zawartych w kwestionariuszach,
ankietach, dokumentach lub innych materiałach ujawnionych, przekazanych lub
udostępnionych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych
Osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883). Zgoda niezbędna do celów organizacji
Międzynarodowego Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
Wyrażam zgodę na rejestrowanie mojego wizerunku oraz na nieodpłatne,
bezterminowe, nieograniczone terytorialnie rozpowszechnianie wizerunku przez
Stowarzyszenie Wspólnota Gaude Mater z siedzibą w Częstochowie (42-200) ul.
Wolna 18 do celów promocyjnych zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego
1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U z 2021 r., poz. 1062 z
późn. zm.). Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że fotografie, filmy lub
nagrania wykonane podczas realizacji Międzynarodowego Szczytu Młodzieży
Regionalnego Trójkąta Weimarskiego archiwizowane są Stowarzyszenie Wspólnota
Gaude Mater, mogą zostać umieszczone na stronach internetowych, portalach
społecznościowych oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych, publikacjach
prasowych.

ZGODA NA FORMĘ KOMUNIKACJI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ,
TELEFONICZNĄ, POCZTY TRADYCYJNEJ
Wyrażam zgodę na wysyłanie informacji dotyczących Międzynarodowego Szczytu
Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego przez Stowarzyszenie Wspólnota
Gaude Mater z siedzibą w Częstochowie (42-200) ul. Wolna 18 drogą elektroniczną,
telefoniczną lub poprzez SMS zgodnie ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (j.t. Dz.U. 2019 poz. 123 z późn. zm.)
RODO obowiązek informacyjny
Informacja dla klientów/dostawców o przetwarzaniu danych osobowych przez
Stowarzyszenie Wspólnota Gaude Mater
Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 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- dalej w treści: RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie
Wspólnota Gaude Mater z siedzibą w Częstochowie (42-200) ul. Wolna 18
2. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących ochrony danych osobowych w
Stowarzyszeniu Wspólnoty Gaude Mater prosimy pisać na adres mailowy
email kontakt@trojkatweimarski.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania
danych może skutkować odmową realizacji umowy,
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty
uczestniczące w realizacji umowy,
6. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego. W
przypadku przekazania danych do państwa trzeciego zostanie Państwu
przekazane odrębna informacja.
7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą:
- przez czas wykonywania umowy,
- przez czas, w którym przepisy nakazują przechowywać dane.
8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa
Urzędu, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Kontakt:
Stowarzyszenie Wspólnota Gaude Mater
e-mail: kontakt@trojkatweimarski.pl

