
 

 

Załącznik nr 2 

 
ZOBOWIĄZANIE  
do uczestnictwa   

w PROGRAMIE KOMPETENCJI MIEJSKICH UrbanLab Gdynia 2019-2020 
Temat przewodni na rok 2019: rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększanie potencjału 

społeczności lokalnych do rozwiązywania problemów, 
czyli Aktywni w Mieście 

 
 
 

Oświadczam, że zapoznałem/-am się i akceptuję treść Regulaminu organizacyjnego Programu 
Kompetencji Miejskich UrbanLab Gdynia 2019-2020. Przyjmuję do wiadomości, że 

1) ciąży na mnie m.in. obowiązek uczestnictwa w co najmniej 80% zajęć zorganizowanych 
w ramach Programu Kompetencji Miejskich 

2) złożenia rozwinięcia jednego z pomysłów na miasto wykazanego w formularzu zgłoszeniowym 
do Programu Kompetencji Miejskich jako pracy końcowej,  

3) jest zobowiązany/-a do udział w działaniach związanych z ewaluacją sposobu funkcjonowania 
Programu Kompetencji Miejskich przez osoby wskazane przez Organizatora oraz oceny 
i udzielenia informacji zwrotnej nt programu 

4) zwrotu kosztów związanych z organizacją Programu Kompetencji Miejskich w przypadku nie 
wypełnienia pkt. 1) i nie przedstawienia uzasadnionych powodów nieobecności, w wysokości 
2 520 zł  

 
 
 
Uczestnik/Uczestniczka:  

 

......................................................................................................................................... (imię i 

nazwisko), zamieszkałym/-ą w (miejscowość) ……………………………., przy ul. 

……………………………..... (nazwa i numer).  

 
 
 
 
………………………………………………                         …………………………………………… 
Podpis Organizatora                                   Podpis 
Uczestnika/Uczestniczki  
 
 
 
 
Organizatorem Programu Kompetencji Miejskich UrbanLab Gdynia jest  
Laboratorium Innowacji Społecznych, z siedzibą w Gdyni przy ul. Żeromskiego 31, NIP: 586-23-03-
965, REGON: 363799128, na podstawie upoważnienia wydanego Zarządzeniem  nr 5398/16/VII/S 
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29 listopada 2016 r., reprezentowane ргzеz Panią Aleksandrę 
Markowską – Dyrektora jednostki budżetowej  
Gminy Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, NIP 5862312326 
realizującej projekt „Adaptacji koncepcji Urban Lab w Gdyni” w ramach Programu Operacyjnego 
Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Funduszu Spójności na 
podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr DTP/BDG-II/POPT/19/19.  
 

 



 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i oświadczam, że zapoznałem się z poniższą klauzulą 
informacyjną: 
1. Administratorem danych osobowych jest Laboratorium Innowacji Społecznych, 81-346 Gdynia, 

ul. Żeromskiego 31, tel. 58 727 39 00, mail: sekretariat@lis.gdynia.pl.  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Laboratorium Innowacji Społecznych jest możliwy od poniedziałku 

do piątku od 8:00 do 16:00 po nr tel. 58 727 39 02 lub mail: sekretariat@lis.gdynia.pl. 

3. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu realizacji działań w ramach Programu 

Kompetencji Miejskich UrbanLabu Gdynia w obszarze rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji 

oraz w celu archiwalnym. 

4. Moje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie niniejszej zgody, tj.: art. 6 ust. 1 lit. 

a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 roku 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) z dnia 27 kwietnia 2016 roku, (Dz. Urz. UE. L Nr 119, strona 1), 

5. Przysługuje mi prawo do dostępu oraz sprostowania swoich danych osobowych oraz prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

6. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, 

w sytuacji uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa. 

7. Okres przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora wynosi 10 lat i wynika z obowiązków 

archiwalnych oraz zapisów umowy o dofinansowanie projektu. 

8. Odbiorcami moich danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem na podstawie zawartych umów 

powierzenia danych. 

9. Moje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu i nie 

będą przekazywane do państw trzecich czy organizacji międzynarodowych.  

10. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku odmowy ich podania nie mogę 

wziąć udziału w realizacji Programu Kompetencji Miejskich UrbanLab Gdynia w obszarze rozwoju 

społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji społecznej.  

 

 

□  Oświadczam, iż zapoznałem/-am się z zasadami przetwarzania moich danych osobowych w związku 

z udziałem w Programie Kompetencji Miejskich UrbanLab Gdynia w obszarze rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego i partycypacji społecznej i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie. (wymagane) 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………… 
Podpis Uczestnika/Uczestniczki 

 
 

 

 


