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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  
 

do udziału w wizytach studyjnych 
realizowanych w ramach projektu  

„Organizacja Szkoły Managera w celu kształcenia i szkolenia zawodowego osób dorosłych” 
 

o numerze 2021-2-PL01-KA210-VET-000049680 współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach programu Erasmus+, akcja kluczowa 2: Partnerstwa na małą skalę w 

dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego 
 

imię i nazwisko:  

reprezentowana organizacja:  

stanowisko pełnione w ramach organizacji:   

adres zamieszkania:  

telefon kontaktowy:  

adres mailowy:  

 
 

I. Oświadczam, pod groźbą odpowiedzialności, że wszystkie podane przeze mnie dane są aktualne i 

zgodne z prawdą. 

II. Oświadczam, że jestem osobą aktywną zawodowo, pracującą w firmie funkcjonującej w branży 

budowlanej.  

III. Oświadczam, iż zostałem/łam poinformowany/a o współfinansowaniu projektu „Organizacja 

Szkoły Managera w celu kształcenia i szkolenia zawodowego osób dorosłych” przez Unię 

Europejską w ramach programu Erasmus+. 

IV. Oświadczam, iż zapoznałem/am z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie i akceptuję 

jego treść. 

V. Oświadczam, że akceptuję treść Oświadczenia uczestnika/osoby biorącej udział w realizacji 

projektu, dotyczącego powierzania i przetwarzania danych osobowych w ramach projektu 

Organizacja Szkoły Managera w celu kształcenia i szkolenia zawodowego osób dorosłych (str. 2). 

 

 

 

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

          MIEJSCOWOŚĆ I DATA                 CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU 
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA/OSOBY BIORĄCEJ UDZIAŁ W REALIZACJI PROJEKTU 
 

W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Organizacja Szkoły Managera w celu kształcenia i szkolenia 

zawodowego osób dorosłych” o numerze 2021-2-PL01-KA210-VET-000049680 współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+, akcja kluczowa 2: Partnerstwa na małą skalę w 

dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 

 

1. Administratorem moich danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe z 

siedzibą w Białymstoku (15-143) przy ul. Pułkowa 11, z którym można się skontaktować: pisemnie kierując 

korespondencję na adres: ul. Pułkowa 11, 15-143 Białystok, telefonicznie pod numerem: +48 85 652 61 07, 

e-mailowo pod adresem: biuro@polskiestowarzyszenie.pl  

2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych, e-mail: iod@kancelaria-boltryk.pl 

3. podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na 

administratorze art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. g) 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 

(RODO) (Dziennik Urzędowy UE L 119) oraz wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 

6 ust. 1 lit. e) RODO); 

4. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji ww. Projektu, w zakresie zarządzania, 

kontroli, audytu, ewaluacji, monitorowania, sprawozdawczości i raportowania w ramach Programu oraz 

zapewnienia realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości 

informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu 

Erasmus+.  

5. moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania podmiotom, które na zlecenie uczestniczą w 

realizacji projektu. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania 

ewaluacyjne oraz mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom realizującym kontrole i audyt 

w ramach programu Erasmus+; 

6. podanie danych jest wymogiem ustawowym pozwalającym na realizację celów wymienionych w pkt. 4, 

niepodanie danych osobowych wyklucza z udziału w ww. Projekcie; 

7. kategoriami odbiorców danych są: Instytucje biorące udział we wdrażaniu programu Erasmus+ oraz 

podmioty, które na zlecenie uczestniczą w realizacji projektu, Podmioty świadczące usługi IT, Podmioty 

wykonujące badania ewaluacyjne, osoby upoważnione, operatorzy pocztowi oraz podmioty wykonujące 

zadania w zakresie archiwizacji; 

8. moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z realizacji Erasmus+ oraz z przepisów 

prawa dot. archiwizacji; 

9. mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu; 

10. mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, że 

przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO; 

11. moje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani 

profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia RODO.  
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