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Formularz rekrutacyjny
Projekt pt.: „Zajęcia warsztatowe z programowania i robotyki dla dzieci i dorosłych przy Szkole Podstawowej
w Radłowie”.
Nazwisko i Imię:
Telefon kontaktowy:
Adres e-mail:
Uwaga:
1. Wypełniony, podpisany formularz rekrutacyjny należy przesłać listownie na adres Małopolskie Centrum Doskonalenia
Nauczycieli ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków, z dopiskiem „Zajęcia warsztatowe z programowania i robotyki dla dzieci
i dorosłych przy Szkole Podstawowej w Radłowie”.
2. W związku z ograniczoną liczbą miejsc na zajęciach o przyjęciu na wybrane zajęcia decydować będzie kolejność wpłynięcia
zgłoszeń. Do osób przyjętych na wybrane warsztaty, na podany w zgłoszeniu adres e-mail zostanie przesłanie potwierdzenie
o zakwalifikowaniu się na zajęcia.
3. Do osób, które nie zakwalifikują się, przesłana zostanie informacja o wpisaniu na listę rezerwową.
4. Osoby, które są nieobecne przez 3 zajęcia z rzędu i nie poinformują o niedyspozycji (tj. np. chorobie lub innej istotnej
przyczynie uniemożliwiającej udział w warsztatach) wykładowcę zostaną wykreślone z listy osób, w ich miejsce zostaje
wprowadzona kolejna osoba z listy rezerwowej.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 2016, Nr
119, dalej RODO), informujemy że:
 Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w
Krakowie, ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków.
 Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: Sylwester Kopeć, adres e-mail: iod@mcdn.edu.pl
 Pani / Pana dane osobowe, podane w formularzu rekrutacyjnym będą przetwarzane w celu przeprowadzenia
rekrutacji do projektu „Ja wam pokaże – kreatywne dzieciaki! Program inspirujących zajęć dodatkowych dla
uczniów olkuskich szkół podstawowych”, a w przypadku zakwalifikowania Pani / Pana do projektu na potrzeby
dokumentowania przebiegu projektu.
 Podstawą przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest udzielona zgoda.
 Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom, w szczególności podmiotom
zewnętrznym zajmującym się obsługą informatyczną lub prawną administratora albo instytucjom uprawnionym do
kontroli działalności administratora.
 Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane:
w przypadku, gdy nie zostanie Pani / Pan zakwalifikowana/-y do projektu, przez okres niezbędny do zrealizowania
celu, w którym zostały zebrane, tj. przeprowadzenia rekrutacji,
w przypadku zakwalifikowania do projektu przez okres realizacji projektu, a następnie zostaną poddane archiwizacji
i będą przechowywane przez 5 lat.
 Pani / Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na
podstawie przepisów prawa.
 Przysługuje Pani / Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo
do przenoszenia danych - w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO;
 Przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne jednakże konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie nieuwzględnienie Pani / Pana w procesie rekrutacji.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli dla
potrzeb niezbędnych do realizacji projektu.
_______________________________
Data oraz własnoręczny podpis osoby uprawnionej
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OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
złożone w dniu______________2019 roku w _________________________________________________
przez ________________________________________________________________________________
niniejszym wyrażam zgodę na:
1.Przetwarzanie moich danych osobowych oraz nieodpłatne wykorzystywanie, używanie, obróbkę, powielanie i wielokrotne
rozpowszechnianie, na potrzeby projektu pt. „Zajęcia warsztatowe z programowania i robotyki dla dzieci i dorosłych przy
Szkole Podstawowej w Radłowie” realizowanego przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli (zwanego
Organizatorem), zwanego dalej „Projektem” oraz w celach informacyjnych, promocji i reklamy Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego wizerunku i wypowiedzi utrwalonych jakąkolwiek techniką, na wszelkich nośnikach (w tym w
postaci fotografii, filmu, dokumentacji filmowej lub dźwiękowej).
2.Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.
3.Dla potrzeb projektu mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i
kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast
nagranie filmowe i dźwiękowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów
powstających na potrzeby projektu, oraz w celach informacyjnych, promocji i reklamy Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Małopolskiego – bez obowiązku akceptacji produktu końcowego.
4.Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na portalach
społecznościowych Facebook, Twitter, YouTube itp.
5.Mój wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej lub naruszać w inny sposób dóbr osobistych. Ponadto,
oświadczam, iż zostałam (-em) poinformowana (-y) o celu projektu i w pełni go akceptuję.
6.Oświadczam, że zapoznałam(-em) się z klauzulami informacyjnymi i dobrowolnie wyrażam zgodę na nieodpłatne
przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji „Zajęcia warsztatowe z programowania i robotyki dla dzieci i
dorosłych przy Szkole Podstawowej w Radłowie”. Zostałam(-em) poinformowany o prawie dostępu do swoich danych,
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wycofania zgody na przetwarzanie, prawie do przenoszenia danych,
prawie do sprzeciwu oraz prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
_______________________________
Data oraz własnoręczny podpis osoby uprawnionej

