FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
do projektu „E-Xtra kompetentni mieszkaocy Gminy Bukowina Tatrzaoska”
INFORMACJE OGÓLNE
IMIĘ
NAZWISKO
WIEK
TELEFON
E-MAIL (opcjonalnie)
MIESZKAM/PRACUJĘ/UCZĘ
SIĘ NA TERENIE GMINY
BUKOWINA TATRZAOSKA

OSOBA Z
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

TAK
NIE

TAK
NIE

*Wszystkie dane są niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji w projekcie.

PONIŻEJ PROSZĘ ZAZNACZYD TYLKO JEDNĄ MOŻLIWOŚD.
1.

Deklaruję chęd wzięcia udziału w szkoleniu o tematyce:
„Rodzic w internecie”
„Mój biznes w sieci”
„Działam w sieciach społecznościowych”
„Tworzę własną stronę internetową”
„Rolnik w sieci”
„Kultura w sieci”
„Moje finanse i transakcje w sieci”

2. Preferowany tryb szkoleo:
Weekendy
Od poniedziałku do piątku (popołudniami – max. 2 godz.)

3. Deklarowane miejsce uczestnictwa w szkoleniu:
Szkoła Podstawowa w Bukowinie Tatrzaoskiej, ul. Kościuszki 11, 34-530 Bukowina Tatrzaoska
Szkoła Podstawowa w Brzegach, ul. Halna 58, 34-532 Brzegi
Szkoła Podstawowa w Leśnicy ul. Polna 44, 34-406 Leśnica
Urząd Gminy w Bukowinie Tatrzaoskiej, ul. Długa 144, 34-530 Bukowina Tatrzaoska
4. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych (RODO)1
4.1 Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu:„E-Xtra
kompetentni mieszkaocy Gminy Bukowina Tatrzaoska” w szczególności udzielenia wsparcia
oraz działao informacyjno-promocyjnych w ramach POPC.
4.2 Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej tj.
Centrum Projektów Polska Cyfrowa ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa, beneficjentowi
projektu – Gminie Bukowina Tatrzaoska ul. Długa 144, 34-530 Bukowina Tatrzaoska oraz
podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu tj. Gminnemu
Zespołowi Oświatowemu w Bukowinie Tatrzaoskiej ul. Długa 144, 34-530 Bukowina
Tatrzaoska. Przekazane dane osobowe mogą zostad przekazane podmiotom realizującym
badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub
beneficjenta. Przekazane dane osobowe mogą zostad również powierzone specjalistycznym
firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz
beneficjenta kontrole i audyt w ramach POPC.
4.3 Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia i realizacji projektu,
a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia
w ramach projektu. Przekazane dane osobowe nie będą przekazywane do paostwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej.
4.4 Przekazane dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
oraz będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na
lata 2014 -2020 oraz zakooczenia archiwizowania dokumentacji.
4.5 Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktowad się wysyłając wiadomośd na adres
poczty elektronicznej: iod@miir.gov.pl
4.6 Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
4.7 Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania.

…….…………………..…..………………………………………

………….………………….……………………………………………

MIEJSCOWOŚĆ I DATA

CZYTELNY PODPIS

1

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnian2016 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.

