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FORMULARZ   ZGŁOSZENIOWY  KANDYDATA NA UCZESTNIKA KURSÓW I SZKOLEŃ 

REALIZOWANYCH W PROJEKCIE „ZIELONE ŚWIATŁO DLA UCZENIA W PODRÓŻY”  

O NUMERZE 2022-1-PL01-KA122-SCH-000071665 W PROGRAMIE ERASMUS + 

 

CZĘŚĆ A.  DANE  KANDYDATA 

 
Imię  

Nazwisko  

Płeć   

Obywatelstwo  

Data urodzenia (dd.mm.rrrr)  

Miejsce urodzenia  

Telefon kontaktowy  

Służbowy adres e-mail  

Główne miejsce zatrudnienia  

Dodatkowe informacje  

(należy wpisać wszystkie istotne informacje, np. choroby, 

stale przyjmowane leki, nietolerancje pokarmowe, 

orzeczenie o niepełnosprawności itp.; jeśli brak należy 

wpisać „nd.”) 

 

 
 
CZĘŚĆ B.  SPEŁNIENIE KRYTERIÓW REKRUTACYJNYCH  

 
1. Znajomość języka angielskiego umożliwiającą komunikację podczas 

mobilności 
 

Ocena w skali: 
 
1    2    3    4    5    6 
 

2. Znajomość technologii informacyjno-komunikacyjnej w stopniu 
umożliwiającym realizację działań z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych 
podczas kursów 
 

Ocena w skali: 
 
1    2    3    4    5    6 
 

3. Proszę wymienić,  w jakiej formie zamierza Pan(i) stosować zdobytą 
wiedzę w obszarze edukacji formalnej i doskonalenia nauczycieli? 
 

 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

4. Czy współpracował(a) Pan(i) w opracowaniu diagnozy potrzeb szkoły 
dotyczącej kursów i szkoleń, która odbyła się w lutym 2022r. na etapie 
wnioskowania do projektu „Zielone światło dla uczenia w podróży”? 
  

NIE                         TAK  
 

5. Czy deklarował(a) Pan(i) chęć udziału w kursie zagranicznym na etapie 
wnioskowania do projektu „Zielone światło dla uczenia w podróży w 
lutym 2022r.?   

NIE                         TAK  
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6. Czy współpracował(a) Pan(i) w  innym projekcie o charakterze 
międzynarodowym? 
 

NIE                         TAK  

7. Czy ma Pan(i) doświadczenie w wyjazdach zagranicznych? 
 

NIE                         TAK  

8. Oświadczam, że nie występują u mnie przeciwwskazania zdrowotne do 
odbycia mobilności, a mój stan zdrowia pozwala na podróż samolotem i 
uczestnictwo w zajęciach podczas kursu  

Podpis: 

 

 

CZĘŚĆ C  WYBÓR DOTYCZĄCY PREFEROWANEJ TEMATYKI KURSU: 

 

Proszę zakreślić preferowaną tematykę kursu i szkolenia: 

 

a) Life coaching for Teachers: Happy Teachers for Better Students  

b) Integrating ICT into teaching and training  

c) Smart Teachers Play More: Iceland with outdoor games and mindfulness activities  

 

CZĘŚĆ D   ZGODA DYREKTORA SZKOŁY NA ODDELEGOWANIE KANDYDATA NA SZKOLENIE: 

 

Wyrażam zgodę / Nie wyrażam* zgody na oddelegowanie kandydata na szkolenie podczas zagranicznego 

kursu 

 

 

……………………………………………………………    ……………………………………… 
         podpis dyrektora szkoły                 data  
 

* niewłaściwe skreślić 

 

 

WYPEŁNIA OSOBA PRZYJMUJĄCA ZGŁOSZENIE: 

 

 

……………………………………………………………    ……………………………………… 

        numer identyfikacyjny kandydata      data wpływu 
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INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA NA 
UCZESTNIKÓW KURSÓW I SZKOLEŃ REALIZOWANYCH W PROJEKCIE  

„ZIELONE ŚWIATŁO DLA UCZENIA  W PODRÓŻY” 
 
 
Niniejszym, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) 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 (dalej zwanym RODO) wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w „FORMULARZU   ZGŁOSZENIOWYM  KANDYDATA NA 
UCZESTNIKA KURSÓW I SZKOLEŃ REALIZOWANYCH W PROJEKCIE „ZIELONE ŚWIATŁO DLA UCZENIA W PODRÓŻY”  
realizowanym w programie Erasmus+ i współfinansowanym przez Unię Europejską.  
 
Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że: 
 administratorem Danych Osobowych (zwanym dalej „ADO”) jest Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica  

z siedzibą w Tuchowie, ul. Jana Pawła II 6, 33-170 Tuchów;  
 Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Tuchowie wyznaczyła osobę odpowiedzialną za zapewnienie 

przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, z którą można skontaktować się pod 
adresem e-mail: firma.tomaszpilch@onet.pl; 

 podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu, szczególnie w celach związanych 
z rekrutacją uczestników na kursy i szkolenia, organizacją wyjazdu na kurs, z udziałem w procesie ewaluacji 
projektu oraz z upowszechnianiem rezultatów; 

 dane osobowe będą przetwarzane przez okres konieczny do osiągnięcia celu, w którym dane te były gromadzone 
a także z uwzględnieniem czasu archiwizacji dokumentów projektowych oraz czasu, w którym Szkoła 
Podstawowa im. Stanisława Staszica w Tuchowie może być poddana kontroli w związku z realizacją projektu 
Erasmus+. 

 osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia (jeśli pozwalają na to 
przepisy prawa) lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo do przenoszenia danych; 

 dane nie będą przekazywane do państwa pozostającego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (tzw. do 
państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej; 

 w przypadku zakwalifikowania kandydata do programu Erasmus+ jako uczestnika kursów i szkoleń 
realizowanych w projekcie „Zielone światło dla uczenia w podróży”,  dane osobowe będą przetwarzane w sposób 
opisany w linku: 
 
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/privacy-statement  

 
Ponadto oświadczam, że: 
 zostałam/zostałem* poinformowany, że projekt „Zielone światło dla uczenia w podróży” jest współfinansowany 

przez Unię Europejską;  
 udzielam Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Tuchowie zgody do nieodpłatnego wykorzystania zdjęć 

z  moim wizerunkiem (zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć za 
pośrednictwem dowolnego medium) na potrzeby informacji i promocji inicjatywy oraz upowszechniania jej 
rezultatów bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania); 

 świadoma/świadomy* odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych danych zgodnie z §233 Kodeksu 
Karnego, oświadczam, że dane podane w „FORMULARZU   ZGŁOSZENIOWYM  KANDYDATA NA UCZESTNIKA 
KURSÓW I SZKOLEŃ REALIZOWANYCH W PROJEKCIE „ZIELONE ŚWIATŁO DLA UCZENIA W PODRÓŻY” są 
zgodne z prawdą.  

 
 

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

                                                                                                         Data i czytelny podpis    
 
 
 
 
*niewłaściwe skreślić 

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/privacy-statement

