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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W SZKOLENIU 

SPECJALISTYCZNYM O TEMATYCE: „Stres i radzenie sobie z nim” 

oraz „Komunikacja i motywowanie” 

 
Tytuł mikroprojektu: „Wsparcie nauczycieli i uczniów w czasach pandemii” 

Oś priorytetowa: Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie. 

Cel szczegółowy: Poprawa jakości transgranicznej edukacji specjalistycznej i zawodowej. 

Projekt realizowany przez: FUNDACJA NA RZECZ PSYCHOPROFILAKTYKI 
SPOŁECZNEJ PRO-FIL 

Partner projektu: Karpatské centrum spolupráce, n.o. Svidník 

TERMIN: : 10 – 11 lipca 2021 i 28 – 29 sierpnia 2021  

 

Imię i nazwisko uczestnika  

Podpis*  

Profil/ Specjalizacja  (np. nauczyciel, 

pedagog): 
 

Telefon kontaktowy:  

e-mail kontaktowy:  

W przypadku zgłoszeń dokonanych przez osoby z różnym stopniem niepełnosprawności, prosimy o podanie zakresu koniecznych 

udogodnień, które ewentualnie moglibyśmy zapewnić. 

□ Przestrzeń dostosowana do niepełnosprawności ruchowych        □ Alternatywne formy materiałów 

□ Zapewnienie systemu wspomagającego słyszenie                         □ Zapewnienie tłumacza języka migowego 

□ Specjalne potrzeby żywieniowe (jakie)…………………                        □ Inne, jakie?............................................................. 



 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Interreg V-A 

Polska Słowacja 2014-2020 

 

 

☐ OŚWIADCZENIE 

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie podanym w niniejszym formularzu oraz do 
wykorzystywania zdjęć wykonanych podczas szkolenia, na ich publikację i rozpowszechnianie w celach informacyjno-
promocyjnych. 
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” informuję, że:  
- administratorem Pani/Pana danych osobowych w niniejszym Projekcie w ramach "Programu Współpracy 
Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020", jest FUNDACJA NA RZECZ PSYCHOPROFILAKTYKI 
SPOŁECZNEJ PRO-FIL z siedzibą w Rzeszowie, Unii Lubelskiej 6/8;  
- dane kontaktowe: ul. Unii Lubelskiej 6/8, 35-016 Rzeszów, tel. 601 827 642, adres e-mail: fundacja.profil@gmail.com; 
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z realizacją niniejszego projektu na podstawie na 
podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 
postępowania, tj. partner projektu, instytucja nadzorująca oraz kontrolna;  
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres realizacji i trwałości projektu;  
- podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału w projekcie;  
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany;  
posiada Pani/Pan:  
- prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,  
- prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,  
- prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o 
których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,  
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  
nie przysługuje Pani/Panu:  
-    w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,  
-    prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,  
-  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 
 

 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: fundacja.profil@gmail.com  

 
*jeśli dotyczy 
 
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA. 


