Załącznik nr 1
do Regulaminu projektu

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
do projektu „Poczuj Pociąg do Kolei”
1

Data wpływu :
I.

1

Godzina :

DANE PODSTAWOWE KANDYDATA (wypełnić drukowanymi literami)

1

Imię: …………………………………………………………………………………………………………………
Nazwisko:……………………………………………………………………………………………………………
Data urodzenia (dd.mm.rrrr):………………………………………………………………………………………
Wiek:…………………………………………………………………………………………………………………
Tel. kontaktowy kandydata:…………………………………E-mail kandydata…………………………………
II.

2

DANE GMINY, W KTÓREJ MIESZKA KANDYDAT (wypełnić drukowanymi literami) -

Nazwa Gminy ……………………………………………………………………………….………………………...
Urząd Gminy……...……………………………………………………………………………………………………
(ulica, numer budynku, kod pocztowy, miasto):
III.

INFORMACJE DODATKOWE:

1.

Orzeczenie o niepełnosprawności:

□ Tak

□ Nie

Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Poczuj
Pociąg do Kolei” i jednocześnie zobowiązuję się do przestrzegania jego zasad.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych dokumentach
rekrutacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji projektu i przyjmuję do wiadomości, że:
o moje dane będą przetwarzane przez Politechnikę Śląską oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
wyłącznie w celu realizacji projektu „Innowacje społeczne trzecią misją uczelni”,
o podstawą prawną przetwarzania moich danych osobowych jest Rozporządzenie
Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U.2018r.poz.1000.)
o mam prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania,
o podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest jednoznaczna z brakiem
możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.

IV. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY wobec osób ubiegających się o przyjęcie do projektu
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Politechnika
Śląska informuje, że:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych na etapie rekrutacji do projektu jest Politechnika
Śląska z siedzibą przy ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice,

1
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Wypełnia organizator projektu
Wypełnia kandydat do projektu

1

2.

Inspektorem Ochrony Danych na Politechnice Śląskiej jest Marta Macełko, z którym można się
skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@polsl.pl,

3.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji do projektu,

4.

podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO),

5.

Dostęp do Pani/Pana danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Politechniki Śląskiej
będą mieć wyłącznie pracownicy upoważnieni do przetwarzania danych osobowych w ramach
projektu niezbędnym zakresie,

6.

Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, z wyjątkiem z którym została
podpisana Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych,

7.

Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wszelkich czynności
związanych z procesem rekrutacji,

8.

Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do: ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu; w przypadku wyrażenia zgody na
przetwarzanie danych przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

9.

Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych,

10. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.

……………………………
(miejscowość, data)
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………………………………….
(czytelny podpis uczestnika
projektu)

……………………………………….
(czytelny podpis rodzica/opiekuna
3
prawnego)

w przypadku gdy, uczestnik projektu jest osobą niepełnoletnią

2

