
Załącznik nr 2 do Regulaminu

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Tytuł Projektu POWIATOWA AKADEMIA SUKCESU UCZNIA SZKOŁY ZAWODOWEJ

Nr Projektu RPSL.11.02.01-24-07G2/17

Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego
rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów

Poddziałanie 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego 
– ZIT Subregionu Centralnego

Lider Projektu Powiat Tarnogórski
Partnerzy
Projektu

Regionalna Izba Gospodarcza
w Katowicach i Fundacja

Rozwoju Demokracji Lokalnej 

FORMULARZ PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI, A POLA WYBORU ZAZNACZYĆ ”X”.

I
Dane

osobowe

Imię

Nazwisko

Płeć            Kobieta    Mężczyzna

PESEL

II
Status

prawny
kandydata 

Jest osobą pełnoletnią                Tak           Nie
Posiada pełną zdolności 
do czynności prawnych                Tak           Nie

III
Adres

zamieszkania

Ulica

Nr budynku

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy, Poczta

Gmina

Powiat

Województwo

Kraj

IV
Dane

kontaktowe
Kandydata

Telefon kontaktowy

Adres e-mail

V Status Nazwa Szkoły   Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych 



Kandydata

i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach

  Zespół Szkół Technicznych 
i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach

  Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej 
w Tarnowskich Górach

  Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich 
w Tarnowskich Górach

  Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych 
w Tarnowskich Górach

  Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich 
Górach

  Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych 
w Tarnowskich Górach

  Zespół Szkół Techniczno-Usługowych 
w Tarnowskich Górach

  Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych 
w Radzionkowie 

Kierunek kształcenia

Klasa

VI Inne 

Osoba 
z niepełnosprawnościami 

               Tak           Nie

W przypadku osób z niepełnosprawnością należy załączyć
kopię orzeczenia o niepełnosprawności

Indywidualne potrzeby 
(proszę opisać)

OŚWIADCZENIE KANDYDATA:

1. Świadomy/a  odpowiedzialności  za  złożenie  nieprawdziwego  oświadczenia  lub  zatajenie
prawdy  oświadczam,  że  dane  zawarte  w  niniejszym  Formularzu  są  zgodne  ze  stanem
faktycznym. Jednocześnie zobowiązuję się do niezwłocznego informowania Biura Projektu  
o wszelkich zmianach ww. danych.

2. Wyrażam zgodę, aby Lider Projektu zwrócił się do Dyrektora Szkoły wymienionej w punkcie V
powyższej tabeli o potwierdzenie, że jestem uczniem/uczennicą tej Szkoły.



3. Jestem  świadomy/a,  że  złożenie  dokumentów  rekrutacyjnych  nie  jest  równoznaczne  
z zakwalifikowaniem mnie do udziału w Projekcie.

4. Zapoznałem/am  się  z  Regulaminem  rekrutacji  i  uczestnictwa  w  Projekcie  „Powiatowa
Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej”, akceptuję jego postanowienia i zobowiązuję
się do ich przestrzegania.

5. Deklaruję,  że  wezmę  udział  w  doradztwie  edukacyjno-zawodowym,  a  także  deklaruję
gotowość  uczestnictwa  we  wszystkich  formach wsparcia,  na  które  zostanę  skierowany/a,
w tym w szczególności w kursie/ szkoleniu i/lub stażu/praktyce zawodowej.

6. Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  gromadzonych  na  potrzeby
rekrutacji, monitoringu, kontroli i ewaluacji Projektu „Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia
Szkoły Zawodowej”.

7. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, iż Projekt współfinansowany jest przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

miejscowość i data podpis Kandydata

czytelny podpis Rodzica lub Opiekuna prawnego1

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27  kwietnia  2016  roku  w sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w związku  z przetwarzaniem danych

1 wymagany w przypadku, gdy Kandydat jest osobą niepełnoletnią



osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 2016: L.119/1), dalej zwane RODO informuję,
iż:
1. Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach
z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5 jest Starosta Tarnogórski 
email: starosta@tarnogorski.pl, nr telefonu: (32) 381-37-11,
2. Inspektor Ochrony Danych
W Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach został powołany inspektor ochrony danych email:
iodo@tarnogorski.pl
3. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne
Dane  będą  przetwarzane  w  celu  przeprowadzenia  obsługi  projektu  pn.:  Powiatowa  Akademia
Sukcesu ucznia Szkoły Zawodowej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
art. 6 ust. 1 lit. c) 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) 
4. Udostępnienie danych osobowych
Dane osobowe będą udostępniane parterom realizującym projekt pn.: Powiatowa Akademia Sukcesu
ucznia  Szkoły  Zawodowej,  tj.:  Regionalnej  Izbie  Gospodarczej  w  Katowicach,  ul.  Opolska  15,  40-
084 Katowice oraz Fundacji  Rozwoju demokracji Lokalnej, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa. Dane
mogą  być  również  udostępnione  w sytuacji,  gdy  zwróci  się  o  to  uprawniony  organ  w  ramach
prowadzonego przez siebie postępowania (np. policja, prokuratura, sąd).
5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego
Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
6. Okres przechowywania danych osobowych 
Zgromadzone dane  osobowe będą  przechowywane do czasu  zamknięcia  Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020. 
7. Przysługujące prawa
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody),  którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan,  iż  przetwarzanie  danych  osobowych  Pani/Pana  dotyczących  narusza  przepisy  ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
8. Wymóg podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do zakwalifikowania jako uczestnika
projektu pn.: Powiatowa Akademia Sukcesu ucznia Szkoły Zawodowej.
9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
Pani/Pana  dane  nie  będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany,  w  tym  również  w  formie
profilowania.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Miejscowość i data                                                                            Czytelny podpis

mailto:starosta@tarnogorski.pl
mailto:iodo@tarnogorski.pl



