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świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą1) OŚWIADCZAM, że:

OŚWIADCZENIE 
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 

danych osobowych 
 

 
Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie             
i wprowadzanie do systemów informatycznych 
moich danych osobowych zawartych w formularzu 
wniosku o dofinansowanie projektu, 
administrowanych przez Fundację ARTE                  
z siedzibą w Warszawie, ul. Walecznych 12 lok. 3; 
03-916 Warszawa, numer KRS 0000318042            
w zakresie niezbędnym do realizacji, ewaluacji            
i całkowitego rozliczenia zadania o nazwie             
„W Warszawie jest MOC! Edycja V” 
 
Jestem świadomy/a prawa dostępu do treści moich 
danych i do ich poprawiania. Zostałem/am 
poinformowany/a, że potencjalnym odbiorcą 
danych może być Urząd m.st. Warszawy – 
grantodawca projektu (zgodnie z ustawą z dn. 
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. 
U. z 2002 e nr .101, poz. 926 ze zm.). 
 
Zapoznałem/am się z treścią klauzuli 
informacyjnej związanej z przetwarzaniem moich 
danych osobowych. 
 
Akceptuję postanowienia Regulaminu Konkursu 
 
Podaję dane osobowe dobrowolnie  
 
Miejscowość:……………………………………... 
Data: …………………………................................ 

Czytelny podpis:  
…………………………...……………………...… 

OŚWIADCZENIE  
o zapoznaniu się i akceptacji treści 

Porozumienia  
 
Oświadczam, że zapoznałem/am Uczestników 
Zespołu Projektowego  oraz znana jest mi treść 
Porozumienia określającego zasady wsparcia 
projektu realizowanego w ramach konkursu 
ogłoszonego przez Fundację ARTE, realizującą 
zadanie publiczne pod tytułem: „W Warszawie jest 
MOC! Edycja V”, współfinansowanego ze 
środków m.st. Warszawy  oraz, że jako Opiekun 
Zespołu Młodzieżowego jak i osoba, którą 
reprezentuję, akceptujemy wszystkie 
postanowienia i treści Porozumienia, co 
potwierdzam poniższym własnoręcznym 
podpisem. 

 
Miejscowość:………………………….….………. 
Data: ……………………………...……....……..... 

Czytelny podpis:  
…………………………...…………………...…… 

 

Wypełniony i podpisany  przez pełnoletniego Opiekuna 

Młodzieżowego Zespołu Projektowego dokument 

należy przesłać listem ekonomicznym  z dopiskiem: 

„KONKURS” na adres korespondencyjny Organizatora: 

FUNDACJA ARTE Biuro Projektu „W Warszawie jest 

MOC”,  ul. Marszałkowska 58 lok. 24;                           

00‐545 Warszawa 

1 Pouczenie: Zgodnie z Art. 233 § 1 Kodeksu karnego (Dz. U.      z 2016 r., poz. 

1137,  z  późn.  zm.):  Kto,  składając  zeznanie  mające  służyć  za  dowód                       

w  postępowaniu  sądowym  lub  w  innym  postępowaniu  prowadzonym                       

na  podstawie  ustawy,  zeznaje  nieprawdę  lub  zataja  prawdę,  podlega  karze 

pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

Ja, niżej podpisany:  Nazwisko i imię 

pełnoletniego Opiekuna 

Młodzieżowego Zespołu 

Projektowego  

 

Zamieszkały/a (adres zamieszkania Opiekuna 

Młodzieżowego Zespołu Projektowego) 

Ulica   

Nr domu/lokalu   

Kod pocztowy   

Miejscowość   

Zał. nr 1 do Porozumienia określającego zasady wsparcia  
projektu realizowanego w ramach konkursu ogłoszonego przez 

Fundację ARTE,  realizującą zadanie publiczne pod tytułem:  
„W Warszawie jest MOC! Edycja V”, współfinansowane 

 ze środków m. st. Warszawy


