Załącznik nr 1
do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w
projekcie „Angielski online
dla kobiet z powiatu ciechanowskiego”
FORMULARZ REKRUTACJI DO PROJEKTU
„Angielski online dla kobiet z powiatu ciechanowskiego”
1. Imię (imiona):

…………………………………………………………………………………….
2. Nazwisko:

…………………………………………………………………………………….
3. Wiek: …………… lat
4. Adres zamieszkania:

....................................................................................................................
…………………………………………………………………………………….
5. Adres e-mail ...............................................................................................
6. Numer telefonu: ………………………………………………….
7. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa
w projekcie „Angielski online dla kobiet z powiatu ciechanowskiego” i akceptuję jego
postanowienia.
8. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji
i realizacji do projektu „Angielski online dla kobiet z powiatu ciechanowskiego”, zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku (rozporządzenie RODO) 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.)

.......................................................
Miejscowość i data

................................................
Czytelny podpis

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
na potrzeby kursu „Angielski online dla kobiet z powiatu ciechanowskiego”

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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) – tzw.
RODO, Starosta Ciechanowski informuje, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Ciechanowski – Starostwo Powiatowe w
Ciechnowie, ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: daneosobowe@ciechanow.powiat.pl
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do:
- czynności związanych z rekrutacją, przygotowaniem i prowadzeniem kursu „Angielski online dla kobiet z
powiatu ciechanowskiego” , tj. przetwarzaniem w zakresie wyrażonej zgody tj. art. 6 ust 1 pkt. a) RODO,
cofnięcie zgody skutecznie jest od chwili jego wniesienia i nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z prawem
do momentu cofnięcia;
- czynności związanych z promocją kursu oraz upubliczniania Pani/Pana wizerunku w związku z tymi
czynnościami w zakresie wyrażonej zgody tj. art. 6 ust 1 pkt. a) RODO, cofnięcie zgody skutecznie jest od chwili
jego wniesienia i nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z prawem do momentu cofnięcia;
- wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa nałożonych na Administratora, w szczególności
przepisach o samorządzie powiatowym, tj. w celach promocji i ochrony zdrowia (art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawa z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym), przepisach dyscypliny finansów publicznych, przepisach o
archiwizacji dokumentacji, tj. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 6 ust. 1 lit. e) – zadanie realizowane w
interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
Prawidłowej organizacji i realizacji kursu „Angielski online dla kobiet z powiatu ciechanowskiego”, a także
czynności promocyjnych.
5. Pani/Pana dane mogą być́ udostępniane następującym kategoriom odbiorców:
Wszyscy odbiorcy zainteresowani procesem promocji wydarzenia. Dane osobowe mogą zostać powierzone
specjalistycznym firmom w zakresie realizacji czynności związanych z realizacją kursu, a także obsługa prawna
i IT urzędu. Odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody, nie dłużej jak do czasu
zakończenia archiwizacji dokumentacji.
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania
lub ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych (warunkiem wykonalności niektórych praw jest spełnienie odpowiednich przesłanek). Jeśli
przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, może być ona wycofana w dowolnym momencie.
8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie niektórych danych może spowodować brak
możliwości uczestniczenia w kursie.
10. Podane przez Pana/Panią dane nie będą służyły profilowaniu oraz zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji.

