FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZNIA
DO UDZIAŁU W FORUM MŁODYCH TALENTÓW - edycja 2020
1. Informacje o uczniu
 Imię i nazwisko ucznia ……………………………………………………………..
 PESEL

 CWUZ w ……………………………………………………………………………..
 Etap edukacyjny: □ I ; □ II ; □ III (proszę zaznaczyć właściwy)
 Adres e-mail:

 Telefon kontaktowy:


2. Zgłoszenie udziału i oświadczenie w sprawie zgody na przetwarzanie danych osobowych
Zgłaszam udział w Forum Młodych Talentów organizowanym w ramach projektu Małopolskie Talenty.
Oświadczam,
że
zapoznałam
się/zapoznałem
się
z
Regulaminem
wsparcia
uczniów
w ramach projektu Małopolskie Talenty i akceptuję jego postanowienia w części dotyczącej Forum Młodych Talentów.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w Formularzu zgłoszenia ucznia do udziału w Forum
Młodych Talentów w celu organizacji tego wydarzenia.
Miejscowość, data

…………………………………

Czytelny podpis ucznia
W przypadku uczestników niepełnoletnich
podpis rodzica lub prawnego opiekuna

…………………………………………..

Jednocześnie informujemy, że:
a)
a) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w związku z organizacją Forum Młodych Talentów;
b) Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom uprawnionym do kontroli/weryfikacji poprawności
realizacji działań w projekcie Małopolskie Talenty a także podmiotom, które na zlecenie Administratorów realizują Forum
Młodych Talentów w projekcie „Małopolskie Talenty”;
c) Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wzięcia udziału
w Forum Młodych Talentów;
d) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do zakończenia realizacji i archiwizacji projektu „Małopolskie Talenty”;
e) Administratorem danych osobowych w celu organizacji Forum Młodych Talentów jest Województwo Małopolskie,
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków;
f) Administratorem danych osobowych w celu organizacji i realizacji Forum Młodych Talentów jest Małopolskie Centrum
Doskonalenia Nauczycieli, ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków;
g) Administratorzy danych osobowych powołali Inspektorów Ochrony Danych, nadzorujących prawidłowość przetwarzania
danych osobowych, z którymi można skontaktować się za pośrednictwem adresu email odpowiednio pod adresem:
iod@mcdn.edu.pl lub iodo@umwm.malopolska.pl.;
h) Pana/Pani dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji w tym profilowane;
i) Możemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. W tym
celu będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na
ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi;
j) Przysługuje Panu/Pani prawo: dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych do
innego administratora danych;
k) Przysługuje również Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie
zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
Miejscowość, data

…………………………………

Czytelny podpis ucznia
W przypadku uczestników niepełnoletnich
podpis rodzica lub prawnego opiekuna

…………………………………

