
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU „FINANSOWY ELEMENTARZ” 

 
Formularz zgłoszeniowy dotyczy jednego przedszkola. Grupy nie powinny przekraczać 25 dzieci. Warsztaty 
rekomendowane są dla 4-6-latków. Warsztaty mogą zostać zrealizowane w max. 4 grupach w jednym przedszkolu.   
 
PROSIMY WYPEŁNIĆ FORMULARZ NA KOMPUTERZE LUB DRUKOWANYMI LITERAMI 
 
Wypełnia Przedstawiciel Przedszkola/Żłobka: 

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: 

 
 

Funkcja/stanowisko:  

Tel. komórkowy:  

E-mail do kontaktu:  

DANE PRZEDSZKOLA: 

Pełna nazwa i adres przedszkola 
zgłaszanego do projektu wraz z nr telefonu 
oraz adresem e-mail: 

 

 

Ilość grup zgłaszanych do projektu, 
liczebność każdej z nich oraz wiek dzieci: 

 

UWAGI  

 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią regulaminu Projektu „Finansowy Elementarz” i akceptuję jego treść. 

 
Zgoda na przetwarzanie danych przez Fundację VERBA., współorganizatora projektu:  
 

☐ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym do projektu „Finansowy 

Elementarz” dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w projekcie zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z 
dnia 29.08.97. (tj. z dnia 26 czerwca 2014 r. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182). Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany o tym, że 
administratorem moich danych jest Fundacja VERBA, ul. Karola Chodkiewicza 7/4, 02-593 Warszawa, a moje dane zostaną 
udostępnione Fundacji „Inspiruje nas Życie”, ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, o przysługujących mi na podstawie ustawy 
o ochronie danych osobowych uprawnieniach, w tym o prawie dostępu do treści moich danych osobowych, o prawie do ich 
poprawiania, oraz o tym, że podanie danych osobowych jest dobrowolne. Oświadczam, iż moje dane osobowe podałem/łam 
dobrowolnie. 
 
Zgoda na przetwarzanie danych przez Fundację Banku Millennium oraz Bank Millennium S.A., współorganizatorów projektu:  

☐ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym do projektu „Finansowy 

Elementarz” (dalej: „Projekt”) dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu przyjmowania zgłoszeń oraz udziału reprezentowanego 
podmiotu w Projekcie współorganizowanym przez Fundację Banku Millennium oraz Bank Millennium S.A. Dane będą przetwarzane 
zgodnie z dokumentem INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ FUNDACJĘ BANKU 
MILLENNIUM ORAZ BANK MILLENNIUM S.A. (dla osób fizycznych będących uczestnikami, w tym beneficjentami, programu lub 
wydarzenia organizowanego lub współorganizowanego przez Fundację Banku Millennium przy współudziale Banku Millennium S.A. 

oraz dla reprezentantów uczestników), dostępnego [Finansowy Elementarz - Bank Millennium].  

Zgodę możesz wycofać kontaktując się z Fundacją Banku Millennium na podany w dokumencie adres korespondencyjny lub e-mail: 
fundacja@bankmillennium.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, realizowanego do czasu wycofania 
zgody. 

https://www.bankmillennium.pl/o-banku/fundacja/wydarzenia/finansowy-elementarz#dokumenty
mailto:fundacja@bankmillennium.pl


Klauzula informacyjna dla Reprezentanta Przedszkola: 

Współadministratorami danych osobowych Reprezentantów zgłaszających podmioty do udziału w programie 
jest Fundacja Banku Millennium („Fundacja”) oraz Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie 
(„Bank”). Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjmowania zgłoszeń do udziału w 
projekcie reprezentowanego podmiotu, na podstawie udzielonej zgody, oraz w celu realizacji prawnie 
uzasadnionego interesu Fundacji/Banku, tj. w celu organizacji, przeprowadzenia lub rozliczenia projektu, 
wydarzenia lub innego działania Fundacji, którego uczestnikiem jest Pani/Pan lub reprezentowany przez 
Panią/Pana podmiot oraz w celu realizacji komunikacji. Współadministratorzy mogą także przetwarzać 
Pani/Pana dane w celu zapewnienia bezpieczeństwa, zapobiegania nadużyciom, organizacji i prowadzenia 
działań zgodnie ze Statutem Fundacji, wewnętrznych celach administracyjnych, analitycznych lub 
statystycznych lub, jeśli znajdzie to zastosowanie, w celach powiązanych z prowadzeniem postępowań 
spornych lub przed innymi organami władzy publicznej, a także w celu prowadzenia działań promocyjnych i 
marketingowych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W każdej chwili możliwe 
jest odwołanie zgody w przypadkach, w których przetwarzanie odbywa się na jej podstawie. Pozostałe 
informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Pani/Panu 
prawach, dostępne są na stronie internetowej www.bankmillennium.pl, w dokumencie INFORMACJE 
DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ FUNDACJĘ BANKU MILLENNIUM ORAZ BANK 
MILLENNIUM S.A. (dla osób fizycznych będących uczestnikami, w tym beneficjentami, programu lub 
wydarzenia organizowanego lub współorganizowanego przez Fundację Banku Millennium przy współudziale 

Banku Millennium S.A. oraz dla reprezentantów uczestników) [Finansowy Elementarz - Bank Millennium]. 

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

☐ Chcę być Wolontariuszem 

Wypełnia wolontariusz/pracownik Banku Millennium: 
 
 
 
 
 
 

Klauzula informacyjna dla Wolontariusza/Pracownika:  

Współadministratorami danych osobowych Wolontariuszy zgłaszających podmioty do udziału w programie 

jest Fundacja Banku Millennium („Fundacja”) oraz Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie 
(„Bank”). Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu 
Fundacji/Banku, tj. w celu organizacji, przeprowadzenia i rozliczenia programu, wydarzenia lub innego 
działania Fundacji, w którym jesteś Wolontariuszem oraz w celu realizacji komunikacji. 
Współadministratorzy mogą także przetwarzać Twoje dane w celu zapewnienia bezpieczeństwa, 
zapobiegania nadużyciom, organizacji i prowadzenie działań zgodnie ze Statutem Fundacji, wewnętrznych 
celach administracyjnych, analitycznych lub statystycznych lub, jeśli znajdzie to zastosowanie, w celach 
powiązanych z prowadzeniem postępowań spornych lub przed innymi organami władzy publicznej, a także 
w celu prowadzenia działań promocyjnych i marketingowych. Przysługuje Ci prawo dostępu do danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich 
przetwarzania. W każdej chwili możliwe jest odwołanie zgody w przypadkach, w których przetwarzanie 
odbywa się na jej podstawie. Pozostałe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych, w 
tym o przysługujących Ci prawach, dostępne są na stronie internetowej www.bankmillennium.pl, w 
dokumencie INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ FUNDACJĘ BANKU 

MILLENNIUM ORAZ BANK MILLENNIUM S.A. (dla osób działających w charakterze Wolontariuszy) [Finansowy 
Elementarz - Bank Millennium]. 

 

Imię i nazwisko wolontariusza/pracownika:  

XNUC:  

Numer telefonu:  

https://www.bankmillennium.pl/o-banku/fundacja/wydarzenia/finansowy-elementarz#dokumenty
https://www.bankmillennium.pl/o-banku/fundacja/wydarzenia/finansowy-elementarz#dokumenty
https://www.bankmillennium.pl/o-banku/fundacja/wydarzenia/finansowy-elementarz#dokumenty

