
 

..................................................                          …………….…….., data ................................. r. 

Imię i nazwisko 

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

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

Adres korenspondencyjny 

OŚWIADCZENIE / ZGODA  

na przetwarzanie danych osobowych 
 

Ja niżej podpisana/y zgodnie z art. 4 pkt 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych                         

w przedstawionych przeze mnie dokumentach w zakresie niezbędnym dla podjęcia współpracy, wolontariatu  

na podstawie wniosku aplikacyjnego (życiorys - cv, list motywacyjny) lub zgłoszenia do programu / projektu 

/ konkursu/ zadania własnego lub zleconego: 

………………………………………………………………………………………………………................... 

……………………………….………………………………………………………………………………….. 

(opis wniosku aplikacyjnego lub nazwa programu / projektu / zadania / konkursu ) 

przez Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, ul. Foksal 4 Warszawa 00-366, tel. (22) 522 – 65 – 30 

adres e-mail: sekretariat@niaiu.pl  

Oświadczam, że poinformowano mnie o tym, że podanie moich danych osobowych jest dobrowolne                    

oraz o przysługującym mi prawie wglądu do danych (prawo dostępu do treści swoich danych osobowych),        

ich poprawienia, a także o prawie do zaprzestania przetwarzania danych osobowych – żądania ich usunięcia, 

o prawie do sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wobec przekazywania moich danych osobowych innym 

podmiotom (wzory formularzy znajdują się na stronie BIP Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki). 

Przyjmuję do wiadomości, że informacje na temat moich danych osobowych przetwarzanych                                

przez Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki z siedzibą w Warszawie, udzielane mi będą na podstawie 

pisemnego wniosku. 

Jednocześnie wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych zawartych w przedstawionych przeze mnie 

dokumentach aplikacyjnych (cv, list motywacyjny) lub zgłoszeniu do programu / projektu / konkursu / 

zadania własnego lub zleconego, w bazie administrowanej przez Narodowy Instytut Architektury                              

i Urbanistyki  w Warszawie. 

Uwaga ! 

Brak podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia podjęcie  współpracy, 

wolontariatu, zgłoszenia z Narodowym Instytutem Architektury i Urbanistyki  w Warszawie 

 

            ……………………………………                                ..………………………………….. 

        data i miejsce podpisania oświadczenia                                 podpis osoby, której dane dotyczą 

mailto:sekretariat@niaiu.pl

