FORMULARZ REKRUTACYJNY
UCZESTNICTWA W SPOTKANIACH SZKOLENIOWO – WARSZTATOWYCH W RAMACH
DZIAŁAŃ ANIMACYJNO‐EDUKACYJNYCH PROJKETU #SPOŁECZNIEODPOWIEDZIALMI
REALIZOWANEGO PRZEZ FUNDACJĘ „KATOLICKA INICJATYWA BERIT”
DOFINANSOWANEGO Z PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH

DANE UCZESTNIKA:
IMIĘ I NAZWISKO:

ADRES ZAMIESZKANIA (miejscowość, kod pocztowy, ulica , nr domu, nr
mieszkania):

DATA I MIEJSCE URODZENIA:

NUMER TELEFONU:

ADRES E-MAIL:

DODATKOWE INFORMACJE:
SEKTOR/BRANŻA, W KTÓREJ OSOBA PRACUJE ZAWODOWO:

PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI NGO:

TAK
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NIE

DOŚWIADCZENIE W REALIZACJI RÓŻNEGO RODZAJU INICJATYW
LOKALNYCH ( krótki opis podejmowanych działań*)

WYKSZTAŁCENIE:

CHĘĆ SKORZYSTANIA ZE WSPARCIA W POSTACI MIKRODOTACJI:

TAK

NIE

TAK

NIE

DOŚWIADCZENIE WE WSPÓŁPRACY MIĘDZYSEKTOROWEJ (krótki opis*):

CZY KIEDYKOLWIEK KORZYSTAŁAŚ/-ŁEŚ LUB TWOJA ORGANIZACJA ZE
ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH ?

* krótki opis dot. 3-4 zdań, w przypadku braku doświadczenia wpisuje się: nie dotyczy
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OŚWIADCZENIE O DANYCH OSOBOWYCH
Z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie 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) (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Dnia 10 maja 2018 r. także Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął
ustawę o ochronie danych osobowych (Dz. U., poz. 1000). Przywołane przepisy wprowadzają wiele zmian w
zakresie ochrony danych osobowych. Jednocześnie nakazują one zapewnienie informacji w zakresie wszelkich
operacji na danych osobowych, które przetwarza każdy z administratorów. Dlatego wypełniając zadania,
wynikające z art. 13 ww. Rozporządzenia, poniżej przekazujemy niezbędne informacje dotyczące przetwarzania
danych osobowych, w których posiadaniu jest Operator Projektu #SPOŁECZNIEODPOWIEDZIALNI.
W związku z przystąpieniem do uczestnictwa w działaniach animacyjnych przewidzianych w projekcie
pn. #SPOŁECZNIEODPOWIEDZIALNI relizowanym w ramach PROGRAMU FIO 2018, oświadczam, że przyjmuję
do wiadomości, iż:
1) Podmiotem przetwarzającym dane osobowe w ramach Projektu jest Fundacja „Katolicka Inicjatywa Berit”
z siedzibą w Głuszycy, ul. 11 Listopada 6a, 58-340 Głuszyca, KRS: 0000308821.
2)We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się
za pośrednictwem adresu e-mail biurospolecznieodpowiedzialni@gmail.com lub telefonicznie tel. 536 124 007
3) Dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego 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) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), który stanowi,
że „osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub
większej liczbie określonych celów”. Wiąże się to z dobrowolnością podania danych osobowych osób aplikujących
w konkursie, które (zgodnie ze wzorem wniosku) składają stosowne oświadczenia o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych.
Podstawą prawną przetwarzania będzie także art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia, który stanowi,
że „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do
podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”.
4) Każdy, kogo dane osobowe przetwarza Administrator ma 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.
Każdy ma także prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych
do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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5) Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości
udzielenia wsparcia w ramach projektu #SPOŁECZNIEODPOWIEDZIALNI;
6) Administrator może udostępniać dane osobowe, które pozyskają w związku z realizacja projektu organom
administracji publicznej, jeżeli jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, jak również instytucjom,
które wykażą w tym celu interes prawny. Ponadto dane osobowe będą udostępniane ekspertom dokonującym
oceny wniosków oraz przedstawicielom Administratora w zakresie niezbędnym do realizacji zadań w Projekcie.
7) Okres przechowywania danych osobowych wynika z umowy zawartej z instytucją finansującą i wynosi 5 lat od
zakończenia roku, w którym dane pozyskano, czyli do dnia 31 grudnia 2023 r.
8) Dane osobowe przetwarzane w toku realizacji niniejszego Projektu nie będą przekazywane do państwa oraz
organizacji międzynarodowych spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
Udzielam Fundacji „Katolicka Inicjatywa Berit” nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania zdjęć/
filmów z moim wizerunkiem/wizerunkiem mojego dziecka* bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania.
Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, za pośrednictwem
dowolnego medium w celach związanych wyłącznie z niekomercyjną działalnością prowadzoną przez w/w
organizacje w szczególności w związku z realizacją projektu „#SPOŁECZNIEODPOWIEDZIALNI”.
Oświadczam, że jestem pełnoletni/a i nieograniczony/a w zdolności do czynności prawnych, oraz
że zapoznałem/am się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem.

..............................................................................................
(Czytelny podpis uczestnika- imię i nazwisko)
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