Projekt pt. „Europejskie praktyki zawodowe z ZSZ w Bobowej” Nr 2020-1-PL01-KA102-078490
realizowany z środków Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

Załącznik Nr 1
Do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
„Europejskie praktyki zawodowe z ZSZ w Bobowej”

data wpływu: …………………………….

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
1. Ja niżej podpisana/y deklaruję swój udział w projekcie „Europejskie praktyki zawodowe
z ZSZ w Bobowej” organizowane w ramach programu ERASMUS+
Część A – wypełnia uczeń/uczennica
Dane podstawowe ucznia/uczennicy
Imię
Nazwisko
Płeć (K/kobieta, M/mężczyzna)
PESEL
Data i miejsce urodzenia (dd/mm/rrrr)
Obywatelstwo
Adres zamieszkania (ulica, kod pocztowy,
miasto)

Telefon kontaktowy
E-mail
Informacje o uczniu/uczennicy
Klasa
Zawód
Typ szkoły: (wpisać odpowiednio: Technikum
/Branżowa Szkoła I stopnia)

2. Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.
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KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku, zwanego dalej
RODO, uprzejmie informuję o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach
z tym związanych:
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Wyspiańskiego w Bobowej,
reprezentowany przez Dyrektora Szkoły, z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 10, tel.: 18 3514031, e-mail:
sekretariat@zsz.bobowa.pl.
2. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty zewnętrzne zajmujące się obsługą informatyczną

3.

4.

5.

6.
7.

8.

lub prawną administratora, instytucje kontrolne uprawnione do weryfikacji poprawności realizacji programu
oraz podmioty zewnętrzne zajmujące się obsługą programu Erasmus+ z ramienia Komisji Europejskiej.
Twoje dane będą wykorzystywane na potrzeby rekrutacji i realizacji programu praktyk Erasmus+, jego
sprawozdawczości i kontroli a także promocji, upowszechniania rezultatów i sporządzenia raportów
statystycznych.
Twoje dane osobowe w postaci wizerunku mogą być zamieszczane na stronie internetowej szkoły
www.zsz.bobowa.pl, w portalach społecznościowych takich jak: Facebook, Instagram, You Tube oraz
czasopismach lokalnych, a także o zasięgu międzynarodowym.
Twoje dane osobowe będą przekazywane do krajów trzecich w związku z międzynarodowym charakterem
programu, w celu jego realizacji: poprzez portal Mobility Tool
(http://ec.europa.eu/education/resources/mobility-tool_en). Zasady przechowywania i przetwarzania danych
przez portal Mobility Tool są dostępne pod adresem https://ec.europa.eu/info/legal-notice_en#personal-dataprotection,
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od przekazania. Podstawą przetwarzania Twoich
danych osobowych jest Twoja zgoda. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
W każdym czasie masz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, żądania dostępu do
nich, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych
oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, z przyczyn związanych z Twoją
szczególną sytuacją, w przypadkach kiedy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie naszego prawnie
uzasadnionego interesu. Niepodanie nam danych osobowych lub cofnięcie zgody na ich przetwarzanie
uniemożliwia uczestnictwo w programie praktyk Erasmus+.
Jeżeli będziesz miał/a jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące sposobu w jaki
przetwarzane są Twoje dane osobowe, możesz skontaktować się z wyznaczonym w jednostce Inspektorem
Ochrony Danych. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@powiatgorlicki.pl, tel. 533 369 636.

Oświadczam, że została mi przedstawiona informacja o przetwarzaniu moich danych osobowych/danych osobowych mojego
dziecka przez Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Wyspiańskiego w Bobowej

…………………………….
(miejscowość i data)

……………………………………
(podpis ucznia)

……..………………………………….
(podpis rodzica/opiekuna prawnego
ucznia niepełnoletniego)

□

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym
oraz dokumentach złożonych przeze mnie w celu udziału w programie praktyk zagranicznych Erasmus+,
przez Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Wyspiańskiego w Bobowej i oświadczam, iż podanie przeze
mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do
moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

□

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci wizerunku
w celu promocji i upowszechniania rezultatów programu praktyk Erasmus+ przez Zespół Szkół Zawodowych
im. Stanisława Wyspiańskiego w Bobowej i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych w
postaci wizerunku jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

…………………………….
(miejscowość i data)

……………………………………
(podpis ucznia)

……..………………………………….
(podpis rodzica/opiekuna prawnego
ucznia niepełnoletniego)
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Część B – uzupełnia i podpisuje wychowawca klasy Oceny należy wpisać słownie

Imię i nazwisko ucznia/uczennicy
PESEL
Ocena zachowania na I semestr roku szkolnego
2020/2021
Ocena z języka angielskiego na I semestr roku
szkolnego 2020/2021
Średnia ocen z przedmiotów zawodowych na I semestr
roku szkolnego 2020/2021
Sytuacja życiowa w rodzinie1
Rodzina pełna
Niepełnosprawność w rodzinie
Wielodzietność

TAK/NIE

…………………………..……….
data i podpis wychowawcy klasy

1

wpisać TAK lub NIE
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