……………………………………..
Data wpływu formularza
wraz z pieczęcią szkoły

Załącznik nr 3
do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa

Formularz zgłoszeniowy dla nauczyciela
do udziału w projekcie
Rozwój kompetencji kluczowych uczniów
i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy Miejskiej Kraków
Projekt Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie
Gminy Miejskiej Krakówjest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego
i

kompetencje,

na

lata

Działanie

10.01

2014-2020,
Rozwój

kształcenia

Oś

Priorytetowa

ogólnego,

Poddziałanie

10.
10.01.03

Wiedza
Edukacja

w szkołach prowadzących kształcenie ogólne współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dane nauczyciela/nauczycielki:(wypełnia nauczyciel/nauczycielka)
Imię i nazwisko:.................................................................................................................................................................
Data urodzenia: ..................................................................................................................................................................
PESEL:.............................................................................................................................................................................
Płeć:

Mężczyzna Kobieta

Nr telefonu kontaktowego: ......................................................................................................................................
Adres zamieszkania:
Miejscowość…………………………………………………………………………………………………………
Ulica …………………………………………………….…..nr budynku ………..nr mieszkania…………..……..
Kod pocztowy …………………… Poczta…………………….……….…………………………………………..
Gmina……………………………Powiat………………..Województwo…………………………………………..
Oświadczam, że:
 Spełniam warunki kwalifikujące mnie do udziału w projekcie, tj.:
łączy mnie stosunek pracy zeszkołą…………………………………………………………………...
………………………….……………………………………………………………………………...
w ………………………………………………………….…… objętą projektem Rozwójkompetencji
„Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy MiejskiejKraków”
współfinasowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WojewództwaMałopolskiego
na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy
Miejskiej Krakówna terenie gminy Miejskiej Kraków.
 Jestem zainteresowany/a doskonaleniem zawodowym i poszerzeniem swoich kompetencji w
zakresie1:

i komunikacyjnych (TIK), nauczania w obszarze przedmiotów przyrodniczo –
matematycznych, informatycznych;

i przyrodniczych.
Zgodnie z potrzebami danej szkoły, na rzecz kształtowania u uczniów kompetencji kluczowych oraz
właściwych postaw/umiejętności.
 Zgłaszam dobrowolną chęć uczestnictwa w wybranych formach wsparcia w ramach projektu pn.:
Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na
terenie Gminy Miejskiej Kraków.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.
„Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na
terenie Gminy Miejskiej Kraków” i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
.............................................................
Miejscowość i data

............................................................................
Imię i nazwisko nauczyciela ubiegającego
się o udział w projekcie, które należy wypełnić drukowanymi literami

............................................................................
Czytelny podpis nauczyciela ubiegającego
się o udział w projekcie

I.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Realizując obowiązek, o którym mowa w 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
(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO), informujemy.

1

1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie:
1) Zarząd Województwa Małopolskiego, stanowiący Instytucję Zarządzającą dla Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, z siedzibą w Krakowie przy ul.
Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.
2) Minister Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.

2.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych (odpowiednio)
1) ul. Inspektor Ochrony Danych Osobowych MCP, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, ul.
Jasnogórska 11, 31-358 Kraków, adres e-mail: dane_osobowe@mcp.malopolska.pl
2) ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, adres e-mail: iod@miir.gov.pl

Właściwe zaznaczyć X.
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współfinasowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WojewództwaMałopolskiego
na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

3. Cel przetwarzania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji projektu: pn. „Rozwój kompetencji kluczowych
uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy Miejskiej Kraków”, w
szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji,
kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 –2020 (RPO WM).
4. Podstawa prawna przetwarzania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzana na podstawie:
1)
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.
2) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie
Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006.
3) Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014–2020.
4) Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiające
szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w
odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy
dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi,
audytowymi i pośredniczącymi.
5) Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)
5. Informacje dodatkowe
1) Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich
sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także - w przypadkach
przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Państwa danych.
2) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji projektu pn. „Rozwój
kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy
Miejskiej Kraków” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa
Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.01 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.01.03 Edukacja w
szkołach prowadzących kształcenie ogólne.4 w zakresie udzielania stypendiów uczniom szkół prowadzonych
przez Gminę Miejską Kraków, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
działania archiwów zakładowych.
3) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu 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,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą
przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
- 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:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu
danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

„Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy MiejskiejKraków”
współfinasowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WojewództwaMałopolskiego
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- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje
ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy
prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na
podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące
przesłanki:
- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana 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 interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające
ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
4)
5)

8)

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i mogą być profilowane.
6) Pani/Pana dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej –Małopolskie
Centrum Przedsiębiorczości, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków, beneficjentowi realizującemu projekt
– Gmina Miejska Kraków pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków oraz podmiotom, które na
zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji Projektu – Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w
Krakowie, ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków.
7) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na
zlecenie Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać również
powierzone specjalistycznym podmiotom, realizującym na zlecenie Administratora, Instytucji
Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyty w ramach RPO WM.
Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz
wykonania umowy. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości zawarcia umowy oraz
udzielenia wsparcia w ramach projektu.
.............................................................................

................................................................................

Miejscowość i data

Imię i nazwisko ucznia ubiegającego się o udział w projekcie, które należy
wypełnić drukowanymi literami w przypadku uczniów pełnoletnich

.............................................................................
Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna ucznia ubiegającego
się o udział w projekcie, które należy wypełnić drukowanymi literami

...............................................................................
Czytelny podpis ucznia w przypadku uczniów pełnoletnich

............................................................................
Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna ucznia ubiegającego
się o udział w projekcie

II.

Wniosek został sprawdzony formalnie i merytorycznie przez Komisję Rekrutacyjną

Miejscowość, data

........................................................................

Pieczątka szkoły

........................................................................

Podpis przewodniczącego KR

.......................................................................
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