
 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO „REGULAMINU REKRUTACJI NA STAŻE ZAWODOWE W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+” 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA PROJEKTU: 

„Zagraniczny staż zawodowy sukcesem naszych uczniów vol.2” 

NR PROJEKTU: 2020-1-PL01-KA102-078445 

1. imię i nazwisko  

2. data urodzenia  

3. miejsce urodzenia  

4. PESEL  

5.  seria i numer dowodu osobistego  

6. data ważności dowodu 

osobistego 

 

7. dowód osobisty wydany przez  

8. kierunek kształcenia/ zawód  

9. telefon kontaktowy  

10.  adres mailowy  

(drukowanymi literami) 

 

ADRES ZAMIESZKANIA 

11. województwo   

12. powiat  

13. gmina  

14. miejscowość  

15. kod pocztowy  

16. ulica  

17. numer budynku  

18. numer lokalu  

 

 

 



 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO „REGULAMINU REKRUTACJI NA STAŻE ZAWODOWE W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+” 

ZGODA RODZICÓW 

W PRZYPADKU UCZNIA NIEPEŁNOLETNIEGO 

 

A. Wyrażam zgodę na wyjazd mojego dziecka na staż zagraniczny  w ramach projektu 

„Zagraniczny staż zawodowy sukcesem naszych uczniów vol.2” 

NR PROJEKTU: 2020-1-PL01-KA102-078445 

 

 

                   ……………………..                       organizowaną w dniach: ………………………………………. 
Miejsce docelowe 

 

1. __________________________  ______________________________ 
      imię i nazwisko matki/prawnego opiekuna*    czytelny podpis 
 

2. __________________________  ______________________________ 
      imię i nazwisko ojca/prawnego opiekuna*    czytelny podpis 

 

B. Informuję, że syn/córka*: 

• choruje na przewlekłe choroby:   TAK  NIE1 

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

• zażywa na stałe leki    TAK  NIE* 

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

• jest uczulony/a*    TAK  NIE* 

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

• inne uwagi: ………………………..…………………………………………………..…………….. 

C. Dane osobowe uczestnika: 

1. Imię i Nazwisko: 

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

2. Adres zamieszkania:…………………………………………………...………………………….…… 

3. Telefony: …………………………………… ………………………..…………… 
domowy rodziców/prawnych opiekunów            komórkowy uczestnika 

 

4. PESEL:__  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  
 

 

Prawidłowość powyższych informacji potwierdzam …………………………………………… 

 
1 *niepotrzebne skreślić; w przypadku odpowiedzi TAK, wymienić jakie?  

 



 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO „REGULAMINU REKRUTACJI NA STAŻE ZAWODOWE W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+” 

Oświadczenie 

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do realizacji, promocji i 
sprawozdawczości projektu Erasmus+ „Zagraniczny staż zawodowy sukcesem naszych uczniów vol.2” NR 
PROJEKTU: 2020-1-PL01-KA102-078445 przez Technikum Ośrodka Edukacji „Sokrates” w Bielsku-Białej, 
zgodnie z Rozporządzeniem 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), 
publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1.  

Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego podczas realizacji i promocji projektu Erasmus+ 
„Zagraniczny staż zawodowy sukcesem naszych uczniów vol.2 ”, NR PROJEKTU: 2020-1-PL01-KA102-

078445przez Technikum Ośrodka Edukacji „Sokrates” w Bielsku-Białej poprzez publikację na stronie projektu, 
portalach społecznościowych (np. Facebook) projektu, stron internetowych szkoły macierzystej i szkół 
partnerskich oraz instytucji współpracujących, gminy, w mediach lokalnych, regionalnych i krajowych, jak 
również w gablotach i tablicach ściennych zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880). Niniejsze oświadczenie jest ważne przez cały 
okres realizacji projektu. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Znam 
treść klauzuli informacyjnej, w tym celu i sposobu przetwarzania danych osobowych oraz prawo dostępu do 
treści swoich danych, prawo ich poprawiania oraz możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie. 

 

 

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

Podpis Uczestnika Projektu       podpis rodzica/ prawnego opiekuna 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Klauzula informacyjna 

 Zgodnie z art. 13 i art. 44 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 
119, s. 1, informujemy, że:  

1) Administratorem danych osobowych jest Technikum Ośrodka Edukacji „Sokrates” z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. 1 
Maja 6.  

2) Może się Pan/Pani z nami kontaktować poprzez numer telefonu 33 821 91 07 bądź adresem e-mail: 
sekretariat@sokrates-szkoly.pl.  

3) Dane osobowe będą przetwarzane i wykorzystywane w celu realizacji i promowania projektu Erasmus+, a także 
organizowanych przez szkołę wydarzeń na stronie internetowej szkoły, gminy, w prasie lokalnej, portalach 
społecznościowych, gablotach , tablicach ściennych (nieograniczony krąg odbiorców), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 
RODO.  

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności 
usunięcia danych bez zbędnej zwłoki, w sytuacji gdy osoba, której dane dotyczą cofnie zgodę.  

5) Dane osobowe mogą zostać udostępnione Organom Państwowym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom 
współpracującym z Administratorem w zakresie obsługi administracyjnej, informatycznej lub innej niezbędnej do 
realizacji zadań nałożonych na Administratora.  

6) Dane osobowe w związku z uczestnictwem w programie Erasmus+ będą przekazywane do państw trzecich. Państwo 
trzecie jest zobowiązane zapewnić odpowiedni stopień ochrony danych. Transfer Pani/Pana danych osobowych może 
obejmować zarówno państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego, państwa spoza tego obszaru i państwa 
partnerskie wymienione w programie Erasmus+. Beneficjent (Administrator Danych Osobowych) na podstawie umów z 
Uczestnikiem gromadzi i przetwarza dane osobowe w ścisłe określonym celu: realizacji i wykonania umowy programu 
Erasmus+. Dane osobowe jakie gromadzi Beneficjent są przekazywane bezpośrednio przez Uczestnika do Beneficjenta 
na podstawie wiążącej ich umowy.  

7) Ma Pani/Pan prawo do: a. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania; b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, c. 
przenoszenia swoich danych osobowych, d. cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w 
dowolnym momencie, e. wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

8) Publikowanie danych osobowych w związku z realizacją i promocją projektu Erasmus Plus znajduje podstawę w 
zgodzie osoby, której dane dotyczą, bądź jej przedstawiciela ustawowego.  

9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, w przypadku niepodania danych niemożliwa będzie realizacja zadań 
związanych z powyższym celem.  

10) Dane osobowe Pani/Pana nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  

 

…………………………………………………………. Podpis Uczestnika Projektu/ podpis rodzica/ prawnego opiekuna 

mailto:sekretariat@sokrates-szkoly.pl

