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  Zał. nr 1a do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa 

Wpływ Formularza zgłoszeniowego 

Data 
i godzina 

 

 

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

Podpis osoby przyjmującej formularz 
zgłoszeniowy 

Projekt: „ „Nauczyciel i uczeń po obu stronach ekranu”– transformacja cyfrowa szkół  
w czasach pandemii 

Numer projektu: INT/EK/KAR/3/IV/A/0260 

F O R M U L A R Z  Z G Ł O S Z E N I O W Y -  U C Z E Ń  

PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

Część 1. (uczeń) 

1. Dane personalne  

Imię (imiona)  

Nazwisko  

E-mail  PESEL            

Tel. kontaktowy  Płeć  
 Kobieta 
 Mężczyzna 

Poziom wykształcenia 
 Podstawowe 
 Gimnazjalne 

DANE ADRESOWE 

Ulica   

Nr budynku  Nr lokalu  

Kod pocztowy  Poczta  

Miejscowość  

Gmina  Powiat  

Województwo  
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Specjalne potrzeby 
wynikające z 
niepełnosprawności. 
 (Proszę 
zaznaczyć/wpisać jakie). 
Zgłoszenie specjalnej potrzeby 
obliguje organizatora do jej 
spełnienia w możliwie 
największym stopniu. 

 nie dotyczy 
 przestrzeń dostosowana do niepełnosprawności ruchowych, 
 alternatywne formy materiałów 
 zapewnienie systemu wspomagającego słyszenie 
 zapewnienie tłumacza języka migowego 
 specjalne wyżywienie  
 inne ……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………. 

 

Część 2. (uczeń) 

Zakres wsparcia projektowego 

Nazwa szkoły potencjalnego 
uczestnika projektu 
(proszę wpisać/zaznaczyć 
rodzaj placówki) 

     Zespół Szkół Budowlanych w Brzozowie 
         36-200 Brzozów, ul. Słoneczna 6, 
   Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzozowie 
        36-200 Brzozów, ul. W. Pańki 1, 

Forma wsparcia, na którą 
aplikuję 

Obóz edukacyjny dla uczniów Z.S.B. i Z.S.E. w Brzozowie oraz 
dla SPŠT w Bardejovie (2 oddzielne turnusy). 

 

Część 3. (uczeń  ) 

Kryteria premiujące                                                                         / liczba punktów/   

Obóz edukacyjny dla uczniów Z.S.B. i Z.S.E. 
w Brzozowie oraz dla SPŠT w Bardejovie  
(2 oddzielne turnusy). 
 
 

Kształcenie na kierunku „Technik….” 
   TAK   
   NIE    
Wyniki (średnia) w nauce za rok szkolny 2020/2021: 

 do 3,90       
 powyżej 3,91  
Ocena z zachowania za rok szkolny 2020/2021: 

 naganny              
 nieodpowiednie  
 poprawny             
 dobry                     
 bardzo dobry        
 wzorowy               
Inne osiągnięcia uczniów: 
 udział w konkursach, aktywność pozaszkolna  
i rozwijanie zainteresowań              
(wymagane potwierdzenie pisemne lub zaświadczenie) 

Status uczestnika: 

Niepełnosprawność: 
 tak  
 nie  
Rodzina wielodzietna (min. 3 rodzeństwa) 
 tak  
 nie  
 odmowa podania informacji 
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Część 4. (uczeń  ) 

Oświadczam, że: 

1. Zapoznałem/am  się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w  projekcie pn. „Nauczyciel  
i uczeń po obu stronach ekranu” – transformacja cyfrowa szkół w czasach pandemii i deklaruję 
chęć uczestnictwa w projekcie. 

2. Zostałem/am poinformowany/a, że projekt pn.: „Nauczyciel i uczeń po obu stronach ekranu” – 
transformacja cyfrowa szkół w czasach pandemii, realizowany przez Powiat Brzozowski 
w  partnerstwie z SPŠT Bardejov - Stredná priemyselná škola technická v Bardejove jest 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego Program Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 - 2020. 

3.  Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie 
nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że dane podane 
przeze mnie (mojego syna/córki*) w związku z ubieganiem się o udział w projekcie są zgodne 
z prawdą. 

4. Potwierdzam przynależność do grupy docelowej projektu i oświadczam, iż jestem (jest  mój 
syn/córka *) uczniem szkoły objętej wsparciem programu. 

 

 
 …………………….………….    …………………….………………….…. 
 Miejscowość i data   czytelny podpis uczestnika 

 

 
 

……………………………………………………….. 

  czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 1) 

 
 Niepotrzebne skreślić  
1) Podpis rodzica/opiekuna prawnego w przypadku gdy uczestnikiem projektu jest osoba niepełnoletnia. 

 
 

Potwierdzam kryteria premiujące ucznia wykazane w cz. 3 (uczeń)  Formularza zgłoszeniowego 

 

„Nauczyciel i uczeń po obu stronach ekranu” – transformacja cyfrowa szkół w czasach pandemii.   
 

 

……………………………………………………….. 
                 podpis dyrektora szkoły  
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Zał. nr 2a do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa 

 
OŚWIADCZENIE  

O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
w ramach projektu „Nauczyciel i uczeń po obu stronach ekranu” – transformacja cyfrowa szkół  

w czasach pandemii   
(rodzic / opiekun prawny) 

 

Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych syna / córki* zarówno 

w procesie rekrutacji jak i uczestnictwa w projekcie „Nauczyciel i uczeń po obu stronach ekranu” – 

transformacja cyfrowa szkół w czasach pandemii, w zakresie imion, nazwiska, adresu zamieszkania, 

miejsca nauki, preferencji żywieniowych, informacji  o niepełnosprawności, danych kontaktowych, 

wizerunku, adresu email, nr telefonu, płci, PESEL, poziomu wykształcenia, wynikach nauczania, 

ocenach z zachowania, osiągnięciach, zainteresowaniach, administratorowi danych Starosta 

Brzozowski, 36 – 200 Brzozów, ul. Armii Krajowej 1 reprezentowany przez Powiatowy Zespół 

Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Brzozowie, 36 – 200 Brzozów,  

ul. Sienkiewicza 2  w tym do udostępniania ich podmiotom realizującym projekt. Zgodę wyrażam 

świadomie i dobrowolnie na czas realizacji przedmiotowego projektu, dokonania rozliczeń oraz na okres 

wynikający z obowiązku przechowywania danych przetwarzanych w ramach projektów finansowanych  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 – 

2020. 

Oświadczam, iż zostałam/em zapoznana/y z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania  danych 

osobowych w tym o moich prawach m.in.  o prawie do wycofania zgody oraz o fakcie, iż  wycofanie 

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

jej wycofaniem. 

 

……………………………………………. 

Imię i nazwisko uczestnika projektu  

 

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

Miejscowość i data                            Imię, nazwisko i podpis rodzica / opiekuna prawnego  

 Niepotrzebne skreślić  
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Zał. nr 2c do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU  
„Nauczyciel i uczeń po obu stronach ekranu” – transformacja cyfrowa szkół w czasach 

pandemii   O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
(uczniowie pełnoletni) 

 

Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zarówno 

w procesie rekrutacji jak i uczestnictwa w projekcie „Nauczyciel i uczeń po obu stronach 

ekranu” – transformacja cyfrowa szkół w czasach pandemii w zakresie imion, nazwiska, adresu 

zamieszkania, miejsca nauki, preferencji żywieniowych, informacji  o niepełnosprawności, 

danych kontaktowych, wizerunku, adresu email, nr telefonu, płci, PESEL, poziomu 

wykształcenia, wynikach nauczania, ocenach z zachowania, osiągnięciach, zainteresowaniach, 

administratorowi danych Starosta Brzozowski,  36 – 200 Brzozów, ul. Armii Krajowej 1 

reprezentowany przez Powiatowy Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół  

w Brzozowie, 36 – 200 Brzozów, ul. Sienkiewicza 2  w tym do udostępniania ich podmiotom 

realizującym projekt. Zgodę wyrażam świadomie i dobrowolnie na czas realizacji 

przedmiotowego projektu, dokonania rozliczeń oraz okres wynikający z obowiązku 

przechowywania danych przetwarzanych w ramach projektów finansowanych  z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 – 2020.

  

Oświadczam, iż zostałam/em zapoznana/y z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania 

moich danych osobowych w tym o moich prawach m.in.  o prawie do wycofania zgody oraz                 

o fakcie, iż  wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

……………………………………………. 

Imię i nazwisko  

 

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

         Miejscowość i data                                        Czytelny podpis  
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Zał. nr 3a do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU                     
W RAMACH PROJEKTU  

„Nauczyciel i uczeń po obu stronach ekranu” – transformacja cyfrowa szkół w czasach 
pandemii  

(rodzice / opiekun prawny) 
 

Ja, niżej podpisana/y (imię i nazwisko) 1) 

…………………………………………………………………………………………………  

wyrażam zgodę na nieograniczone czasowo przetwarzanie wizerunku (zdjęć wykonanych                  

w trakcie realizacji projektu) syna/córki * w celu promocji, informacji  i dokumentowania 

projektu przez nw.: 

• Starostę Brzozowskiego, 
• Powiatowy Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Brzozowie, 
• podmioty realizujące projekt, 
• Zespół Szkół Budowlanych im. T. Kościuszki w Brzozowie, 
• Zespół Szkół Ekonomicznych im. K.E.N. w Brzozowie 
• SPŠT Bardejov - Stredná priemyselná škola technická v Bardejove 

 
Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie i powielanie zdjęć wykonanych w czasie realizacji projektu 

„Nauczyciel i uczeń po obu stronach ekranu” – transformacja cyfrowa szkół w czasach pandemii   

włączając w to publikację w gazetach, czasopismach okresowych, czasopismach okazjonalnych, 

folderach, publikacjach elektronicznych, stronach internetowych etc.  

Jednocześnie zrzekam się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania 

fotografii lub filmu z wizerunkiem syna/córki *. 

Prawo do korzystania z wizerunku syna/córki * w zakresie wyżej wskazanym przekazuję  

ww. podmiotom bezpłatnie.  

   

……………………………………………… 

Imię i nazwisko uczestnika projektu 

  

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

   Miejscowość i data                                      Czytelny podpis osoby udzielającej zgodę 1), 2) 

 

* Niepotrzebne skreślić  
1) Dane -podpis rodzica/opiekuna prawnego w przypadku gdy uczestnikiem projektu jest osoba               
niepełnoletnia 
2)          Podpisanie zgody jest dobrowolne. 
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Zał. nr 3b do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU  
„Nauczyciel i uczeń po obu stronach ekranu” – transformacja cyfrowa szkół w czasach 

pandemii  
O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU  

(osoby pełnoletnie) 

 

Ja, niżej podpisana/y (imię i nazwisko)  

…………………………………………………………………………………………………  

wyrażam zgodę na nieograniczone czasowo przetwarzanie mojego wizerunku (zdjęć 

wykonanych w trakcie realizacji projektu) w celu promocji, informacji  i dokumentowania 

projektu przez nw.: 

• Starostę Brzozowskiego, 
• Powiatowy Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Brzozowie, 
• podmioty realizujące projekt, 
• Zespół Szkół Budowlanych im. T. Kościuszki w Brzozowie, 
• Zespół Szkół Ekonomicznych im. K.E.N. w Brzozowie 
• SPŠT Bardejov - Stredná priemyselná škola technická v Bardejove. 

 

Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie i powielanie zdjęć wykonanych w czasie realizacji projektu 

„Nauczyciel i uczeń po obu stronach ekranu” – transformacja cyfrowa szkół w czasach pandemii 

włączając w to publikację w gazetach, czasopismach okresowych, czasopismach okazjonalnych, 

folderach, publikacjach elektronicznych, stronach internetowych etc.  

Jednocześnie zrzekam się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania 

fotografii lub filmu z moim wizerunkiem. 

Prawo do korzystania z mojego wizerunku w zakresie wyżej wskazanym przekazuję ww. podmiotom 

bezpłatnie.  

   

……………………………………………… 

Imię i nazwisko uczestnika projektu 

  

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

   Miejscowość i data                                                    Czytelny podpis * 

 
* Podpisanie zgody jest dobrowolne. 
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Zał. nr 6a do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa 

 

OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE -  

UCZEŃ 

Ja, niżej podpisany/a ____________________________________________ oświadczam, iż rezygnuję  
z udziału (mojego syna/córki *) Projekcie pn. .: „Nauczyciel i uczeń po obu stronach ekranu” – 
transformacja cyfrowa szkół w czasach pandemii, współfinansowanym przez Unię Europejską  
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska - Słowacja 
2014 – 2020. 
Jednocześnie informuję, iż przyczyną mojej (mojego syna/córki*) rezygnacji z udziału  

w Projekcie jest: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Ponadto oświadczam, iż ww. powody rezygnacji nie były mi (mojemu synowi /mojej córce *) 

znane w momencie rozpoczęcia udziału w Projekcie oraz iż zapoznałem/łam się z zasadami rezygnacji 

z uczestnictwa w Projekcie, zawartymi w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa. 

 
 …………………….………….    …………………….………………….…. 
 Miejscowość i data    czytelny podpis uczestnika 

 

 

……………………………………………………….. 

 czytelny  podpis rodzica/opiekuna prawnego 1) 

 
 Niepotrzebne skreślić  
1) Podpis rodzica/opiekuna prawnego w przypadku gdy uczestnikiem projektu jest osoba niepełnoletnia.
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Zał. nr 7a do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa 
Kryteria premiujące do udziału w Projekcie 

dla  uczniów: 

Kryteria premiujące Liczba punktów 

Obóz edukacyjny dla uczniów Z.S.B. i Z.S.E.  
w Brzozowie oraz dla SPŠT w Bardejovie  
(2 oddzielne turnusy). 
 
(dotyczy uczniów, którzy aplikują na formę wsparcia  
„Obóz edukacyjny dla uczniów Z.S.B. i Z.S.E.w 
Brzozowie oraz dla SPŠT w Bardejovie (2 oddzielne 
turnusy). 

Kształcenie na kierunku „Technik ….” 
   TAK                     – 5 pkt. 
   NIE                     – 1 pkt. 
Wyniki (średnia) w nauce za rok szkolny 
2020/2021: 
 do 3,90             –    5 pkt. 
 powyżej 3,91    – 10 pkt. 
Ocena z zachowania za rok szkolny 2020/2021: 
 naganny             –  0 pkt. 
 nieodpowiednie –  1 pkt. 
 poprawny           –  3 pkt. 
 dobry                  –  4 pkt. 
 bardzo dobry      –  5 pkt. 
 wzorowy             –  6 pkt. 
Inne osiągnięcia uczniów: 
 udział w konkursach, aktywność pozaszkolna  
i rozwijanie zainteresowań                        - 5 pkt. 
(wymagane potwierdzenie pisemne lub zaświadczenie) 
 

Status uczestnika: 

Niepełnosprawność: 
 tak – 2 pkt. 
 nie – 0 pkt. 
Rodzina wielodzietna (min. 3 rodzeństwa) 
 tak – 2 pkt. 
 nie – 0 pkt. 
 
 odmowa podania informacji 
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Zał. nr 8a do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa 

OŚWIADCZENIE O WYCOFANIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH 
OSOBOWYCH  RAMACH PROJEKTU 1 

„Nauczyciel i uczeń po obu stronach ekranu” – transformacja cyfrowa szkół  
w czasach pandemii,  

(dla rodziców / opiekunów prawnych). 
 

 

Z dniem ………………. wycofuję wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych  syna 

/ córki* udzieloną administratorowi danych Starosta Brzozowski 36 – 200 Brzozów, ul. Armii 

Krajowej 1 reprezentowanemu przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Ekonomiczno – 

Administracyjnego Szkół w Brzozowie, 36 – 200 Brzozów, ul. Sienkiewicza 2. 

Oświadczam, iż zostałam/em  poinformowana/y że brak mojej zgody uniemożliwi udział syna 

/ córki* w projekcie „Nauczyciel i uczeń po obu stronach ekranu” – transformacja cyfrowa 

szkół w czasach pandemii, oraz o fakcie, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność  

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem oraz  

o fakcie, że dalsze przetwarzanie danych może się  odbywać wyłączne w celu wywiązania się 

z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa 

członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego  

w interesie publicznym, lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

administratorowi. 

……………………………………………… 

                                            Imię i nazwisko uczestnika projektu  

 

 

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

Miejscowość i data                      Imię, nazwisko,  podpis rodzica / opiekuna prawnego  

1-  Wypełniać wyłącznie z chwilą odwołania zgody  
2- Niepotrzebne skreślić  
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Zał. nr 8b do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa 
 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU * 
„Nauczyciel i uczeń po obu stronach ekranu” – transformacja cyfrowa szkół  

w czasach pandemii,  
o wycofaniu ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

(dla pełnoletnich uczestników projektu). 
 

 

Z dniem ………………. wycofuję wyrażoną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

udzieloną administratorowi danych Starosta  Brzozowski 36 – 200 Brzozów, ul. Armii 

Krajowej 1 reprezentowanemu przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Ekonomiczno – 

Administracyjnego Szkół w Brzozowie, 36 – 200 Brzozów, ul. Sienkiewicza 2. 

Oświadczam, iż zostałam/em  poinformowana/y, że brak mojej zgody uniemożliwi mój udział 

w projekcie „Nauczyciel i uczeń po obu stronach ekranu” – transformacja cyfrowa szkół  

w czasach pandemii,  oraz o fakcie, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem oraz o fakcie,  

że dalsze przetwarzanie moich danych może się  odbywać wyłączne w celu wywiązania się  

z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa 

członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego  

w interesie publicznym, lub   w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

administratorowi. 

……………………………………………… 

Imię i nazwisko  

 

………………………………………    …………………………………………. 

Miejscowość i data                        Czytelny podpis uczestnika projektu  

 

* Wypełniać wyłącznie z chwilą odwołania zgody 
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Zał. nr 9 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa 
 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestników 
Projektu „Nauczyciel i uczeń po obu stronach ekranu” – transformacja cyfrowa szkół 

w czasach pandemii. 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (Dz.Urz. UE L 119, s. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „RODO” 
informujemy że: 
 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku organizacją mikroprojektu 
„Nauczyciel i uczeń po obu stronach ekranu” – transformacja cyfrowa szkół w czasach 
pandemii” jest Starosta Brzozowski, ul. Armii Krajowej 1, 36 – 200  Brzozów. Administrator 
udzielił Dyrektorowi Powiatowego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w 
Brzozowie upoważnienia do realizacji oraz rozliczenia ww. mikroprojektu nr 
INT/EK/KAR/3/IV/A/0260 pn.: „Nauczyciel i uczeń po obu stronach ekranu” – transformacja 
cyfrowa szkół w czasach pandemii, współfinansowanego w ramach Programu Współpracy 
Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020, a w szczególności do składania 
wszelkich oświadczeń woli związanych z wykonywaniem umowy o dofinansowanie projektu, 
przetwarzania danych osobowych uczestników projektu oraz dokonywania innych czynności 
koniecznych do jego realizacji. Dane kontaktowe PZEAS: Sienkiewicza 2, 36 – 200 Brzozów, 
email: pzeas@powiatbrzozow.pl. Kontakt z IOD w PZEAS iodobrzozow@interia.eu. 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. We wszelkich sprawach związanych               
z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać 
informację, kontaktując się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres  e-mail: 
iod@powiatbrzozow.pl,  

3. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych oraz zakres danych. 
Dane osobowe będą przetwarzane w  celu  organizacji, przeprowadzenia, dokonania rozliczeń 
finansowych oraz archiwizacji Projektu „Nauczyciel i uczeń po obu stronach ekranu”  
– transformacja cyfrowa szkół w czasach pandemii, zwanego dalej „Projektem”. 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda, która wynika                     
z przepisów prawa art. 6 ust. 1 lit. „a” oraz art. 9 ust. 2 lit. „a” Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) oraz art. 6 ust.1 lit. 
„c” w przypadkach gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze np. rozliczenie finansowania Projektu. 
Będziemy przetwarzać Państwa dane w zakresie: imion, nazwisk, daty urodzenia, miejsca 
zamieszkania, preferencji żywieniowych, informacje  o niepełnosprawności, miejsce pracy/ 
nauki, dane kontaktowe, wizerunek, email, telefon, płeć, PESEL, poziom wykształcenia, obszar 
zamieszkania (wiejski, miejski), wyniki nauczania, ocena    z zachowania, osiągnięcia ucznia, 
zainteresowania, ocena z języka angielskiego, stopień awansu zawodowego nauczyciela a w 
zakresie dokumentowania programu w tym kreowania pozytywnego wizerunku i promocji  
możemy przetwarzać również Państwa wizerunek. Osoba, której dane są przetwarzane, ma 
prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
wyłącznie w zakresie w jakim została ona udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa na 
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przetwarzanie, którego dokonano przed jej wycofaniem np. publikacja wizerunku w folderach, 
fotoalbumach, mediach społecznościowych, relacjach radiowych telewizyjnych.  

Wycofanie zgody można dokonać osobiście, przesyłając wypełniony formularz na adres 
podany w pkt.2.  

 
4. Odbiorcy danych osobowych. 

Administrator powierzył w drodze umowy przetwarzanie Państwa danych osobowych 
Stowarzyszeniu Euroregion Karpacki Polska z siedzibą Plac Kilińskiego 2, Rzeszów. 
Odbiorcami Państwa danych osobowych w przypadkach szczególnych mogą być podmioty 
uprawnione na podstawie prawa jak również inni administratorzy danych osobowych 
przetwarzający dane we własnym imieniu, np. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, 
podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, bankową jak również podmioty  
realizujące  projekt, podmioty nadzorcze, audytowe, monitorujące oraz kontrolne jak 
również podmioty świadczące usługi w ramach umów np. usługi informatyczne. Dane w 
zakresie wizerunku mogą być upubliczniane na stronie internetowej, gazetach, tablicach 
informacyjnych, ulotkach, fotoalbumie lub relacjach radiowych, telewizyjnych.  

  
5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowych. 
Administrator  nie planuje przekazywać Państwa danych do państw spoza Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, 
Norwegia i Liechtenstein) lub do organizacji międzynarodowych mających siedzibę                  
w państwie trzecim. 

 
6. Czas, przez który dane osobowe będą przetwarzane. 

Państwa dane osobowe podane poprzez formularz zgłoszeniowy będą przetwarzane przez 
czas niezbędny do zorganizowania, przeprowadzenia, dokonania rozliczeń finansowych 
oraz archiwizacji Projektu a po tym okresie zostaną fizyczne zniszczone. Dane osób nie 
zakwalifikowanych do projektu będą przetwarzane jako rezerwowa lista kandydatów  a po 
zakończeniu projektu fizycznie zniszczone lub odesłane. 

 
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Państwu następujące 

uprawnienia: 
a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 
b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy 

dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 
c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), 

w przypadku gdy: 
 dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób 

przetwarzane, 
 wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, 
 dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 
 dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego 

z przepisów prawa. 
       d.  prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:  

 kwestionujecie Państwo prawidłowość danych osobowych, 
 przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiacie się Państwo usunięciu 

danych, żądając w zamian ich ograniczenia, 
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/Koordynator projektu/ 

 Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale są Państwu potrzebne  
do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, 

 wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy 
prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec 
podstawy sprzeciwu; 

        e. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione  
są następujące przesłanki: 

 zaistnieją przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją, w przypadku 
przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub 
w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, 

 przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 
interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem 
sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Państwa interesy 
lub podstawowe prawa i wolności wymagające ochrony danych osobowych. 

         
W przypadku skorzystania z powyższych praw prosimy o przesłanie stosownego żądania  
do Administratora danych osobowych na adres podany na wstępie, z dopiskiem „Ochrona 
danych osobowych". 

 
8. Podanie przez   Państwa danych   osobowych   w   zakresie   niezbędnym   do   realizacji 

ww. czynności  przetwarzania,  jest  dobrowolne,  jednak  niezbędne  w  celu  rozpatrzenia 
zgłoszenia do uczestnictwa w „Projekcie”.   W   przypadku   niepodania   danych   nie będą 
Państwo mogli złożyć zgłoszenia udziału a tym samym uczestniczyć  w „Projekcie”. Brak 
zgody na przetwarzanie danych w zakresie wizerunku nie wpływa na uczestniczenie                     
w „Projekcie” za wyjątkiem występowania na zdjęciach umożliwiających jednoznaczną 
identyfikację. Powyższe nie dotyczy zdjęć grupowych gdzie występujecie Państwo jako  
jeden z wielu elementów fotografowanego obszaru lub w przypadkach nie umożliwiających  
identyfikacji. Odmowa podania danych kontaktowych adresu email lub nr telefonu 
uniemożliwi Administratorowi nawiązanie kontaktu w celu potwierdzenia uczestnictwa lub 
przekazania informacji organizacyjnych. 
 

9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Państwa danych 
osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych.  

 
10. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą 

poddane profilowaniu. 
 

 


