Strefa zawodowców
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY
do projektu „Strefa zawodowców”
I.

Dane uczestnika projektu - ucznia
Imię i nazwisko…………………………………….………………………….
Klasa ………………………….
Data i miejsce urodzenia……………………………….……………………..
Numer ewidencyjny (PESEL)…………………………………………………
Miejsce zamieszkania:
ul………………..………… nr domu …….. nr lokalu ……………….
kod pocztowy:……………… miejscowość……………………………..
gmina…………….……..…………
powiat:…………………………. województwo…………..……………...
telefon ………………….……. e-mail……………………………..
7. Uczę się w zawodzie (zaznaczyć właściwe)
 technik cyfrowych procesów graficznych lub technik grafiki i poligrafii
cyfrowej
 fototechnik lub technik fotografii i multimediów
 plastyk
 technik usług fryzjerskich
1.
2.
3.
4.
5.
6.

II.

Dane rodzica/opiekuna prawnego
(podać jeżeli uczeń nie skończył 18 lat).
1. Imię i nazwisko………………………………………………………………..
2. Miejsce zamieszkania:
ul…………………………… nr domu ………. nr lokalu ……………………
kod pocztowy:……………… miejscowość ……………………………………
gmina………………………………
powiat:………………………………województwo…………………………...
telefon ……………………. e-mail………………………..

III.

Kryteria punktowane: (dane wpisuje Komisja rekrutacyjna)
 średnie wyniki z przedmiotów zawodowych końcoworoczne 1-6 pkt
 frekwencja końcoworoczna na na zajęciach 1-5 pkt
 udział w konkursach zawodowych 1-3 pkt

Biuro projektu:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6
ul. Strefowa 3
97-200 Tomaszów Maz.
Tel. (44) 723 77 19, Fax (44) 723 64 57

Powiat Tomaszowski
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IV.

Oświadczam, że:
a) Wszystkie powyższe dane są zgodne z prawdą. Jestem świadoma/y
odpowiedzialności za podanie nieprawidłowych danych.
b) Akceptuję REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA w projekcie „Strefa
zawodowców”, którego treść jest mi znana.
c) W przypadku zakwalifikowania mnie do projektu akceptuję udział w zajęciach
organizowanych w ramach projektu „Strefa zawodowców”, w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 6 w Tomaszowie Maz.

(data)

(czytelny podpis ucznia)

(czytelny podpis
rodzica/opiekuna)

5 listopada 2018 r.

……………………

……………………

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych kandydatów do projektu
Na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych
oraz w związku z Pani/Pana zgłoszeniem do udziału w rekrutacji do projektu „Strefa
zawodowców” realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w
Tomaszowie Mazowieckim, ul. Strefowa 3, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
lub
w związku z zgłoszeniem syna/córki/podopiecznego/podopiecznej 1 do udziału w
rekrutacji do projektu „Strefa zawodowców” realizowanego przez Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Strefowa 3, 97-200
Tomaszów Mazowiecki
Informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych dla celów rekrutacji do
projektu „Strefa zawodowców” jest Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6
z siedzibą przy ul. Strefowej 3 w Tomaszowie Mazowieckim, tel.: 44 723 77
19, mail: zsp6tomaszow@wp.pl
1

niepotrzebne skreślić

Biuro projektu:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6
ul. Strefowa 3
97-200 Tomaszów Maz.
Tel. (44) 723 77 19, Fax (44) 723 64 57
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2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 6 możliwy jest pod numerem tel.: 44 723 77 19, lub adresem mail:
zsp6tomaszow@wp.pl
3. Przetwarzanie jest niezbędne do realizacji czynności mających na celu
zawarcie z uczestnikiem umowy polegającej na jego udziale w projekcie;
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie
uniemożliwia udział w rekrutacji do projektu oraz udział w projekcie „Strefa
zawodowców”;
5. Podane dane zawarte w kwestionariuszu zgłoszeniowym oraz w zakresie
zgodnym z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa będą przetwarzane w celu
rekrutacji do projektu „Strefa zawodowców”;
6. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla udokumentowania
prawidłowej realizacji zadań w projekcie, w tym przeprowadzenia rekrutacji,
zgodnie z obowiązkami, jakie na ZSP nr 6 nakłada umowa o dofinansowanie
projektu;
7. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez upoważniony personel
ZSP nr 6;
8. Administrator nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
9. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu;
10. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych
oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo
sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania (o ile nie wystąpią
okoliczności ograniczające te prawa), jak również prawo do przenoszenia
danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

………………………………………………
(czytelny podpis kandydata/kandydatki)

………………………………………………
(czytelny podpis rodzica/opiekuna)

Biuro projektu:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6
ul. Strefowa 3
97-200 Tomaszów Maz.
Tel. (44) 723 77 19, Fax (44) 723 64 57
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