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Załącznik nr 1 

 

Formularz zgłoszeniowy osoby uczącej się  

do udziału w projekcie   

pt. „Wzmocnienie potencjału poprzez realizację staży zagranicznych” 

Poprawne uzupełnienie niniejszego formularza jest warunkiem uczestnictwa projekcie. Dane zawarte w formularzu są 

niezbędne do procesu rekrutacji, ewaluacji i monitoringu. Wypełniony dokument należy dostarczyć do biura projektu 

w formie papierowej w terminie określonym  w Regulaminie rekrutacji osób uczących się do uczestnictwa w projekcie 

pt. „Wzmocnienie potencjału poprzez realizację staży zagranicznych”.   

 

Dane osobowe osoby uczącej się 

 

Realizator projektu (beneficjent) Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 Warszawie  

Klasa  

 
Nazwa  szkoły TECHNIKUM EKONOMICZNEGO Nr 1 im. Mikołaja 

Kopernika  
Kierunek kształcenia   

 

Imię/imiona  ucznia/uczennicy 
 

 

Nazwisko ucznia/uczennicy 

 

 

 

Miejsce urodzenia  
 

 

Data urodzenia 

 

 

Numer telefonu ucznia/uczennicy 

 

 

 

Numer PESEL  

Nr dowodu osobistego  

(w przypadku braku dowodu osobistego w 

rubryce obok należy wstawić kreskę)  

 

Data wydania dowodu osobistego 

(w przypadku braku dowodu osobistego w 

rubryce obok należy wstawić kreskę) 

 

Termin ważności dowodu osobistego (w 

przypadku braku dowodu osobistego w 

rubryce obok należy wstawić kreskę) 

 

Organ wydający dowód osobisty  

(w przypadku braku dowodu osobistego w 

rubryce obok należy wstawić kreskę) 

 

Adres e-mail 
 

 

Adres stałego miejsca zamieszkania ucznia/uczennicy 
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Deklaruję chęć udziału w projekcie pt. „Wzmocnienie potencjału poprzez realizację staży zagranicznych” 

współfinansowanym ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+ Typ akcji: KA122-VET - Krótkoterminowe projekty 

na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego 

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem rekrutacji osób uczących się do uczestnictwa w projekcie pt. 

„Wzmocnienie potencjału poprzez realizację staży zagranicznych””  nr umowy finansowej 2022-1-PL01-KA122-VET-

000078064 i akceptuję wszystkie postanowienia które są w nim zawarte. 

 

Informacja dot. przetwarzania danych osobowych kandydatów do uczestnictwa w projekcie  

Wszelkie dane osobowe kandydatów do uczestnictwa w projekcie pt. „Wzmocnienie potencjału poprzez realizację staży 

zagranicznych współfinansowanego ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+ o numerze 2022-1-PL01-KA122-

VET-000078064 oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych będą przetwarzane w taki sposób i w takim zakresie, w jakim 

jest to niezbędne do realizacji celów określonych w pkt. 3 poniżej, z zachowaniem zasad określonych w rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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 ochronie danych –Dz. U. UE. L 119 z 4 maja 2016 r. str. 1) dalej jako RODO. 

1. Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych 

Uczestników projektu i ich rodziców/opiekunów prawnych jest Realizator projektu: Zespół Szkół  Licealnych  

I Ekonomicznych nr 1  w Warszawie. Z administratorem możne się Pani/Pan skontaktować poprzez adres mail: 

……………………………………….lub pisemnie na adres korespondencyjny: Zespół Szkół Licealnych  

i Ekonomicznych nr 1 , ul. Stawki 10, 00-178 Warszawa. 

 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony  

i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e mail: ………………………………… lub pisemnie na 

adres siedziby administratora, wskazany w pkt.1. 

3. Dane osobowe kandydatów do uczestnictwa w projekcie przetwarzane będą przez Realizatora projektu wyłącznie w 

celu rekrutacji i udziału w projekcie pt. „Wzmocnienie potencjału poprzez realizację staży zagranicznych” 

współfinansowanym ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+ o numerze 2022-1-PL01-KA122-VET-
000078064. 

4. Dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych kandydatów do uczestnictwa w projekcie pt. Wzmocnienie 

potencjału poprzez realizację staży zagranicznych „” współfinansowanym ze środków programu Unii 

Europejskiej Erasmus+ o numerze 2022-1-PL01-KA122-VET-000078064i przetwarzane będą wyłącznie w celu 

udokumentowania zgody na udział Uczestnika w Projekcie.  

5. W celach związanych z realizacją projektu Administrator będzie przetwarzać dane osobowe kandydata do udziału 

w projekcie i dane osobowe rodzica/opiekuna prawnego na podstawie wyrażonej przez Uczestnika lub przez 

rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych, co stanowi o zgodnym  

z prawem przetwarzaniu danych osobowych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Kandydatom do uczestnictwa  

w projekcie oraz ich rodzicom/opiekunom prawnym przysługuje prawo do wycofania wyrażonej zgody, 

ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej wycofaniem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika projektu jest równoznaczne z 

rezygnacją z udziału w Projekcie. 

 

Miejscowość  
 

 

Ulica i numer domu/mieszkania 
 

 

Kod pocztowy 
 

 

Powiat  

Województwo  
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6. Dane osobowe rodzica/opiekuna prawnego i dane osobowe kandydata do uczestnictwa w projekcie będą 

przetwarzane do czasu odwołania zgody na ich przetwarzanie lub przez okresy przewidziane przepisami prawa w 

tym zakresie,  w tym  przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych 

i uregulowaniach wewnętrznych Realizatora projektu w zakresie archiwizacji dokumentacji. 

7. Dane osobowe rodzica/opiekuna prawnego i dane osobowe kandydata do uczestnictwa w projekcie mogą zostać 

udostępnione innym odbiorcom, jeżeli będzie wynikać to z przepisów prawa. Dane osobowe rodzica/opiekuna 

prawnego i dane osobowe kandydata do uczestnictwa w projekcie mogą być także udostępniane podmiotom 

przetwarzającym dane w imieniu Realizatora projektu (podmioty przetwarzające), np. podmioty uczestniczące w 

realizacji projektu pt. Wzmocnienie potencjału poprzez realizację staży zagranicznych „ współfinansowanym 

ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+ o numerze, 2022-1-PL01-KA122-VET-000078064 podmioty 

świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, jak również inni administratorzy 

danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową 

lub kurierską. 

8. Zgodnie z RODO, kandydatom do uczestnictwa w projekcie pt.” współfinansowanym ze środków programu Unii 

Europejskiej Erasmus+ o numerze 2022-1-PL01-KA122-VET-000078064 oraz  rodzicom/opiekunom prawnym 

przysługuje: 

a) prawo dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii na zasad określonych w art. 15 RODO; 

b) prawo do sprostowania/poprawiania danych osobowych na zasad określonych w art. 16 RODO; 

c) prawo do usunięcia danych osobowych na zasad określonych w art. 17 RODO; 

d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO, 

e) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

f) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa 

na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych.  

9. Zgodnie z art. 21 RODO uczestnikom projektu i ich rodzicom/opiekunom prawnym nie przysługuje prawo 

sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest 

art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

10. Podanie danych osobowych przez kandydata do udziału w projekcie lub rodzica/opiekuna prawnego kandydata do 

udziału w projekcie ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do procesu rekrutacji w projekcie Wzmocnienie 

potencjału poprzez realizację staży zagranicznych” współfinansowanego ze środków programu Unii 

Europejskiej Erasmus+ o numerze 2022-1-PL01-KA122-VET-000078064. 
11. W oparciu o podane dane osobowe Realizator projektu pt. „Wzmocnienie potencjału poprzez realizację staży 

zagranicznych”” współfinansowanego ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+ o numerze 2022-1-
PL01-KA122-VET-000078064   nie będzie podejmował wobec kandydatów do uczestnictwa w projekcie  lub ich 

rodziców/opiekunów prawnych zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.  

12. Dane osobowe kandydatów do uczestnictwa w projekcie w związku z umieszczeniem ich na stronie Realizatora 

projektu prowadzonej na portalu Facebook mogą być przekazane do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie 

należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i 

Islandię) ani do organizacji międzynarodowych. 

13. Zakres przetwarzanych danych obejmuje dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym, 

14. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania celu głównego a także mogących z niego wyniknąć 

celów pobocznych, w tym do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z prowadzonego 

projektu. 

15. Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym formularzu są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

………………….…………………………………….……. 
data i podpis kandydata/tki do uczestnictwa w projekcie 

 

W przypadku kandydata/tki niepełnoletniego/niej wyraża zgodę również rodzic/opiekun prawny. 

 

 

………….…………………………………………………………. 
data i podpis rodzica/opiekuna kandydata do uczestnictwa w projekcie 
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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych pełnoletniego ucznia   

w ramach rekrutacji do projektu pt. „Wzmocnienie potencjału poprzez realizację staży zagranicznych”” 
współfinansowanym ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+ o numerze 2022-1-PL01-KA122-VET-000078064 

 

1) Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

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) (Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016) dalej jako RODO, świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych (w zakresie imienia, nazwiska, klasy, nazwy i adresu Szkoły, do której uczęszczam) w 

celach związanych z rekrutacją projektu pt. Wzmocnienie potencjału poprzez realizację staży zagranicznych”” 

współfinansowanego ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+ o numerze    2022-1-PL01-KA122-VET-

000078064   , w tym na upublicznienie danych Uczestnika poprzez umieszczenie ich na stronie www. Realizatora 

projektu oraz na stronie Realizatora projektu prowadzonej na portalu Facebook. 

 

2) Oświadczam, że została mi przekazana przez Realizatora projektu informacja, że w każdej chwili przysługuje mi 

prawo do wycofania wyżej wyrażonej zgody, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem oraz że cofnięcie zgody na 

przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Projekcie. 

 

3) Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z zawartą w Regulaminie treścią informacji dotyczącej przetwarzania 

moich danych osobowych i danych osobowych Uczestnika przez Realizatora projektu pozyskanych w celu 

organizacji i udziału Uczestnika w Projekcie.  

 

4) Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu rekrutacji osób uczących się do uczestnictwa w 

projekcie  pt. Wzmocnienie potencjału poprzez realizację staży zagranicznych”, nr  2022-1-PL01-KA122-

VET-000078064 „ który rozumiem i w pełni akceptuję.  

 

 

 

…………………………………………………………. 

data i podpis ucznia pełnoletniego 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych rodzica lub opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego  

w ramach rekrutacji do projektu pt. „Wzmocnienie potencjału poprzez realizację staży zagranicznych”” 
współfinansowanym ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+ o numerze 2022-1-PL01-KA122-VET-000078064 

 
 

 

 

 

1) Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) dalej jako RODO, świadomie i dobrowolnie wyrażam 

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (w zakresie imienia, nazwiska, klasy, nazwy i adresu 

Szkoły, do której uczęszczam) w celach związanych z rekrutacją projektu pt. Wzmocnienie potencjału 

poprzez realizację staży zagranicznych”” współfinansowanego ze środków programu Unii Europejskiej 

Erasmus+ o numerze    2022-1-PL01-KA122-VET-000078064   , w tym na upublicznienie danych Uczestnika 

poprzez umieszczenie ich na stronie www. Realizatora projektu oraz na stronie Realizatora projektu 

prowadzonej na portalu Facebook. 
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2) Oświadczam, że została mi przekazana przez Realizatora projektu informacja, że w każdej chwili przysługuje 

mi prawo do wycofania wyżej wyrażonej zgody, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem oraz że cofnięcie zgody na 

przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Projekcie. 

 

3) Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z zawartą w Regulaminie treścią informacji dotyczącej 

przetwarzania moich danych osobowych i danych osobowych Uczestnika przez Realizatora projektu 

pozyskanych w celu organizacji i udziału Uczestnika w Projekcie.  

 

4) Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu rekrutacji osób uczących się 

do uczestnictwa w projekcie  pt. Wzmocnienie potencjału poprzez realizację staży zagranicznych” 2022-1-

PL01-KA122-VET-000078064 „ który rozumiem i w pełni akceptuję.  

 

 

 

 

 

 

 
…………………………………………………………. 

data i podpis rodzica/opiekuna ucznia niepełnoletniego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


