Klauzula informacyjna

Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy

Formularz Zgłoszenia do projektu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. informuję, iż:

„Małopolska
ałopolska Chmura Edukacyjna w Powiecie Olkuskim
Olkuskim,, edycja I”
Imię
Nazwisko
PESEL
Klasa
Nazwa i
adres szkoły
Wybrany obszar (nazwa
przedmiotu).
Ocena z wybranego obszaru
(przedmiotu) w r. sz. 2017/2018
Udział w olimpiadach/konkursach
przedmiotowych (z wybranego
obszaru)

Biologia
Zajęcia on-line
Koło naukowe

TAK
NIE

Język angielski
Zajęcia on-line
Koło naukowe

TAK
NIE

Fizyka
Koło naukowe

TAK
NIE

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem uczestnictwa w projekcie Małopolska Chmura Edukacyjna w
Powiecie Olkuskim, edycja I”

Data …………………………………………………. Czytelny podpis uczestnika projektu ……………………………………………………..

………………………….……......…………………………………….
.....…………………………………….
czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna osoby
niepełnoletniej

1. administratorem danych osobowych jest Powiat Olkuski –Starostwo
Starostwo Powiatowe w Olkuszu z
siedzibą ul. Mickiewicza 2, 32
32-300
300 Olkusz, który jest beneficjentem realizującym projekt
Małopolska Chmura Edukacyjna w Powiecie Olkuskim, edycja I” nr RPMP.10.01.04
RPMP.10.01.04-120096/18.
2. inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Olkuszu jest Marcin Zemuła, ul.
Sławkowska 14, 43-600
600 Jaworzno, tel. 32 700 70 62.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenie rekrutacji na wsparcie w ramach
projektu
tu Małopolska Chmura Edukacyjna w Powiecie Olkuskim, edycja I” oraz późniejszego
kontaktu z w celach informacyjnych.
4. Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z art. 6 ust. 1 pkt. pkt. a, b.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres od dnia złożenia fformularza
ormularza rekrutacyjnego
do momentu zakończenia realizacji i rozliczenia projektu i zamknięcie i rozliczenia
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014
2014-2020 oraz
zakończenia okresu trwałości dla projektu i okresu archiwizacyjnego, w zależności od tego,
która z tych dat nastąpi później. (zgodnie z art. 140 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące
EFRR, EFS, FS., tj. przez dwa lata od 31 grudnia nas
następującego
tępującego po złożeniu zestawienia
wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonej operacji)
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu
następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym pra
prawo
wo 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:
d) prawo do
o żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
e) prawo do przenoszenia danych
7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby
na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo
do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym
prawem.
Pani/Pana danych
8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu P
osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa wyrażenia zgody
uniemożliwia wzięcie udziału w rekrut
rekrutacji.
10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.

……………………………………………..
(podpis ucznia)

Starostwo Powiatowe w Olkuszu
ul. Mickiewicza 2, 32-300 Olkusz
tel. (32) 643 04 14
e-mail: spolkusz@sp.olkusz.pl

Biuro Projektu
ul. Fr. Nullo 32, 32
32-300 Olkusz
tel. (32) 6430692
e-mail:
mail: projekty.spolkusz@gmail.com

Starostwo Powiatowe w Olkuszu
ul. Mickiewicza 2, 32-300 Olkusz
tel. (32) 643 04 14
e-mail: spolkusz@sp.olkusz.pl

………………………………………………
(podpis opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej)

Biuro Projektu
ul. Fr. Nullo 32, 32
32-300 Olkusz
tel. (32) 6430692
e-mail:
mail: projekty.spolkusz@gmail.com

