
  
 

 

załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji  

 
DEKLARACJA UCZESTNICTWA 

W NIEODPŁATNYM PROJEKCIE PN. 
„AKADEMIA LIDERÓW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO” 

 
 
Ja, niżej podpisany(a), 

 
.................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko składającego oświadczenie) 
 
zamieszkały(a) 
 
.................................................................................................................................................... 

(adres zamieszkania: kod, miejscowość, ulica, numer domu/mieszkania) 
 
telefon kontaktowy …………………………………………………………………………………... 
 
adres e-mail ………................................................................................................................... 
 
 
niniejszym oświadczam:  
 

1. Deklaruję udział w nieodpłatnym Projekcie „Akademia Liderów Województwa 
Łódzkiego”, realizowanym przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego we 
współpracy z Województwem Łódzkim. 

 
2. Oświadczam, że dane podane w procesie rekrutacji i deklaracji uczestnictwa są 

zgodne z prawdą.  
 

3. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem uczestnictwa w Projekcie  
i zobowiązuję się do jego przestrzegania, w szczególności do obowiązkowego udziału 
w zajęciach organizowanych w ramach Akademii Liderów Województwa Łódzkiego. 
 

4. W razie zmiany danych kontaktowych zobowiązuję się każdorazowo do niezwłocznego 
poinformowania organizatora.  

 
5. W razie rezygnacji z uczestnictwa w Akademii Liderów Województwa Łódzkiego 

zobowiązuję się niezwłocznie pisemnie powiadomić organizatora o rezygnacji  
z uczestnictwa. Rezygnacja powinna zawierać krótkie uzasadnienie.     
 

 
 

……...............................   ……………………….............................................. 
miejscowość, data                                        czytelny podpis (uczestnika projektu) 

 

 
 



 
 

OŚWIADCZENIE  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach 
aplikacyjnych oraz deklaracji uczestnictwa w nieodpłatnym projekcie „AKADEMIA LIDERÓW 
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO” przez: 
- Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego adres: 90-601 Łódź ul. Zielona 18 jako Organizator  
- Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego adres: 90-051 Łódź, ul. Piłsudskiego 8 jako 
Współorganizator,  
podczas realizacji Projektu „Akademia Liderów Województwa Łódzkiego”. 

 

....................................................... 
Data i podpis kandydata 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że: 
1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w trakcie realizacji Projektu 

„Akademia Liderów Województwa Łódzkiego” jest Narodowy Instytut Samorządu 
Terytorialnego 90-601 Łódź ul. Zielona 18 jako Organizator oraz Urząd Marszałkowski 
Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, ul. Piłsudskiego 8 jako Współorganizator. 

2. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem: 
▪ Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego 90-601 Łódź ul. Zielona 18 
▪ e-mail: odo@nist.gov.pl 

3. dane osobowe Uczestnika Projektu  „Akademia Liderów Województwa Łódzkiego” będą 
przetwarzane w celu realizacji  Projektu  „Akademia Liderów Województwa Łódzkiego” na 
podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), 

4. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem, 

5. odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych,  
tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii, 

6. dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy po 
zakończeniu realizacji Projektu  „Akademia Liderów Województwa Łódzkiego”,  

7. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, 
żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest 
równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Narodowy 
Instytut Samorządu Terytorialnego oraz Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. 
Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach 
określonych w art. 18 RODO, 

8. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych 
osobowych, adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia 
skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie 
dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji, podanie danych zawartych w dokumentach 
rekrutacyjnych oraz deklaracji uczestnictwa w nieodpłatnym projekcie „AKADEMIA 
LIDERÓW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO” nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem 
uczestnictwa w Projekcie „Akademia Liderów Województwa Łódzkiego”. 

 
....................................................... 

Data i podpis kandydata 

 

mailto:odo@nist.gov.pl

