
  

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.  

 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 

Tytuł projektu „Projektuję swoją przyszłość” 

Nr projektu RPWM.02.02.01-28-0134/17 

Kandydat Nauczyciel 

 

 
1. Wyrażam chęć uczestnictwa w projekcie „Projektuję swoją przyszłość”, współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-

Mazurskiego na lata 2014-2020. 

2. Niniejszym zgłoszeniem, wyrażam chęć uczestnictwa w proponowanym wsparciu tj. udział w szkoleniu, 

doskonalącym kompetencje zawodowe nauczycieli z wykorzystaniem narzędzi TIK.  

 
 

3.  Dane kandydata: 

Nazwisko i imię:  
 

………………………………………..………………………………….…… 
 

Data i miejsce urodzenia:  
 

………………………..……….…………………………………………. 

Płeć:    

     
 kobieta                               mężczyzna 

PESEL:  

 
…………………..…………….…………………………………………… 

 

Email: 
 

 
 

Telefon komórkowy: 
 

 

4.  Adres zamieszkania  

Ulica: 
 

 

Nr domu:                              Nr lokalu:   
 

 

Miejscowość: 

 

 

Kod pocztowy:  

 

Email: 

 

 

Telefon komórkowy: 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



  

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.  

Oświadczam, że:  

 
1. spełniam warunki udziału w projekcie pt. „Projektuję swoja przyszłość”;  

2. wyrażam chęć uczestnictwa w proponowanym w ramach projektu wsparciu; 

3. zobowiązuje się do aktywnego uczestnictwa w proponowanym w ramach projektu wsparciu;  

4. zapoznałem/am się z Regulaminem Projektu w projekcie pt. „Projektuję swoją przyszłość” i akceptuję jego 

postanowienia;  

5. w przypadku zakwalifikowania się do udziału w projekcie zobowiązuje się do przekazywania informacji na 

temat swojej sytuacji po opuszczeniu projektu;  

6. w przypadku zakwalifikowania się do udziału w projekcie zobowiązuje się do udziału w badaniach ankietowych 

lub innych przeprowadzanych w ramach projektu lub w związku z realizacją Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, zarówno w trakcie jego trwania, jak 

i po jego zakończeniu;  

7. zostałem/am poinformowany/a o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego;  

8. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu w celu rekrutacji                     

i realizacji projektu pt. „Projektuję swoją przyszłość.” (przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie                 

z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 10 maja 2018 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). 

9. Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną (RODO) dotyczącą przetwarzania danych osobowych i przyjmuję 

do wiadomości informacje o moich prawach wobec administratora. 

 

 

………………………………………..…………………………………………… 
                                                                                                                                                                         data i czytelny podpis nauczyciela 

 
 

 

Klauzula informacyjna (RODO):  

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informujemy, iż: 

1. Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu jest:  

Szkoła Podstawowa nr 34 im. Józefa Malewskiego, 

ul. Herdera 3, 10-691 Olsztyn, tel. 89 541 29 62, sp34@sp34.olsztyn.pl; 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej nr 34 im. Józefa Malewskiego możliwy jest 

pod numerem tel. 89 541 29 62 lub adresem email: iod@sp34.osztyn.pl; 

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia j/w o ochronie danych                 

w celu rekrutacji i realizacji projektu pt. „Projektuję swoją przyszłość”. 

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji projektu w terminie 01.08.2018-

31.07.2019 (czas realizacji) + 5 lat, jako okres kontrolny. 

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie 

odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne w procesie rekrutacji i realizacji projektu. 

8. Pani/Pana dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.  

 
 

 
 

 

mailto:iod@sp34.osztyn.pl

