
 

 

FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY  DLA UCZNIA/UCZENNICY 

do projektu RPKP.10.02.03-04-0034/19  

„Wdrażanie kwalifikacji rynkowych ZSK w powiecie brodnickim” 

1. Imię   

2. Nazwisko   

3. 

Jestem 

uczniem/uczennicą 

 

*należy podkreślić właściwą 

szkołę i wpisać zawód 

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  

w Brodnicy 

o Technik……………………………………… 

o Branżowa Szkoła I Stopnia ……………….. 

 

 

4. Klasa   

5. 

Numer telefonu 

kontaktowego 

(obowiązkowo)  

 

6. 
Adres e-mail:  

(obowiązkowo) 
 

7. 

Planowana data 

zakończenia edukacji 

(obowiązkowo) 

 

 

Jestem zainteresowany/a uczestnictwem w:  

 

……………………………………………………………………………………………… 

(forma wsparcia) 

Oświadczam, że:  

 Zostałem/am poinformowany/a, że projekt współfinansowany jest z Europejskiego 

Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś 

Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe 

Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe. 

 Dane podane przeze mnie w niniejszym Formularzu są zgodne z prawdą.  

 

 

 



 

 

………………    ………………………………  …………….…………………… 

data                          czytelny podpis rodzica/              czytelny podpis ucznia/uczennicy 
        opiekuna prawnego* 
 
* obowiązkowe w przypadku uczestników/uczestniczek niepełnoletnich 

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Wypełnia szkoła: 

 
data wpływu zgłoszenia:…………………. 

 
Potwierdzenie statusu ucznia/uczennicy technikum, branżowej szkoły I stopnia – 

wypełnia Szkoła  

Potwierdzam, że Pan/Pani…………………...………………………… jest uczniem/uczennicą  

 

………………………………………………………………………………………………….............     
  (wpisać nazwę Szkoły)  

kształcącym/kształcącą się w zawodzie: …………………………………………………………... 
 
 
 
………………………………………… 
(podpis osoby upoważnionej )     

         
 

 
 
                                                                                                       pieczątka szkoły  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU UCZESTNIKA PROJEKTU 

RPKP.10.02.03-04-0034/19  

„Wdrażanie kwalifikacji rynkowych ZSK w powiecie brodnickim” 

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych   

z 4 lutego 1994 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1293)  oraz na podstawie  art. 6 lit. a) 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 

wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody1 

Na nieodpłatne i nieograniczone przetwarzanie mojego wizerunku1/wizerunku  

mojego syna/córki1 

 

…………………………………………………………………………………….. 

[imię, nazwisko ucznia, klasa, profil] 

przez organizatora w związku z przystąpieniem do projektu  pn. RPKP.10.02.03-04-0034/19 

„Wdrażanie kwalifikacji rynkowych ZSK w powiecie brodnickim” 

Zgoda dotyczy przetwarzania wizerunku w mediach tj.: Internet, prasa, telewizja, na 

stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Brodnicy pod nazwą www.brodnica.com.pl, 

itp., w postaci zdjęć i filmów, nagrań, powielania i wielokrotnego rozpowszechniania  

jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach w celu niekomercyjnej działalności  

prowadzonej przez Powiat  Brodnicki, w związku z promocją Projektu oraz na potrzeby  

informacji i promocji Europejskiego Funduszu Społecznego, a także na potrzeby IZ RPO 

WK-P. 

 

………………………………………………………………………………………. 

( podpis pełnoletniego uczestnika projektu lub podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

1. Proszę podkreślić  wybraną odpowiedź. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.brodnica.com.pl/


 

 

Klauzula Informacyjna 

W związku z realizacją wymogów 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 

„RODO”), informujemy że : 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Brodnicki  z siedzibą w  
Brodnicy przy ul. Kamionka 18, 87- 300 Brodnica reprezentowane przez Starostę 
Brodnickiego; 
2) Administrator danych powołał inspektora ochrony danych Pana Tomasz Thiel z którym 
może się Pani/Pan skontaktować drogą elektroniczną pod adresem: e-mail: 
tomasz.thiel@brodnica.com.pl lub telefonicznie pod numerem 564950818; lub na adres 
siedziby Administratora w sprawach związanych z ochroną danych; 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji regulaminu, i udziału w 
projekcie RPKP.10.02.03-04-0034/19 „Wdrażanie kwalifikacji rynkowych ZSK w 
powiecie brodnickim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie:  art. 6 ust. 1 lit b) RODO- 
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane 
dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem 
umowy; i art. 6 ust 1 lit a) RODO- mówiący o tym, że osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie 
swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. 
4) Pani/Pana dane przekazywane będą podmiotom na podstawie przepisów prawa, osób 
upoważnionych przez Administratora (np. pracownicy administratora), oraz podmiotom z 
którymi Administrator podpisał umowę powierzenia. 
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres udziału w  projekcie 
RPKP.10.02.03-04-0034/19 „Wdrażanie kwalifikacji rynkowych ZSK w powiecie 
brodnickim” dokumentacja a następnie zostanie  archiwizowana zgodnie z Ustawą z dnia 
14 lipca 1983 o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018 poz. 217 z późn. 
zm.) oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych  (Dz. U. 2011 Nr 14 poz.67 z późń. 
zm.); jako  kategorie „A” czyli wieczyście przechowywane.  
6) Pani/Pan posiada  prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,   
7) Co do danych na które, konieczna była Pani/Pana zgoda ma Pan/Pani prawo do cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem  
8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 
Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r.; 
9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne jednak, że konieczne do 
wzięcia udziału w projekcie RPKP.10.02.03-04-0034/19 „Wdrażanie kwalifikacji 
rynkowych ZSK w powiecie brodnickim” nie podanie danych skutkować będzie nie 
możliwością wzięcia udziału w projekcie RPKP.10.02.03-04-0034/19 „Wdrażanie 
kwalifikacji rynkowych ZSK w powiecie brodnickim” 
10) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu, ani nie będą 
przekazywane do Państw trzecich i organizacji międzynarodowych. 
 

                                                                                     
…………………………………………………………… 
                       data,  podpis uczestnika projektu  


