
 

Załącznik nr 1do Regulaminu Rekrutacji 
uczniów Zespołu Szkół w Kowalewie 

Pomorskim 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

do Projektu: Młody Praktyk w Europie=Sukces w Zawodzie” 
Nr Projektu: 2020-1-PL01-KA102-078727 

w ramach Programu Erasmus Plus,  sektor: Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1: 
Mobilnośd Edukacyjna 

 

Prosimy o czytelne wypełnienie formularza  

Dane podstawowe kandydatki/kandydata 

Imię  

Nazwisko  

Płeć   

Data urodzenia (dd/mm/rrrr)  

Obywatelstwo  

Adres zamieszkania (ulica, kod pocztowy, miasto) 

 

 

Telefon kontaktowy  

Email  

Imiona i nazwisko rodziców/opiekunów  

Telefon kontaktowy do rodziców/opiekunów  

 

Informacje o kandydatce/kandydacie 

Zawód, w którym kształci się uczeo  

Szkoła i Klasa  

Nazwisko i imię wychowawcy  

Ocena uzyskana na świadectwie z j. angielskiego  

w roku szkolnym 2020/2021 
 

Średnia z uzyskanych ocen z przedmiotów 

zawodowych w roku szkolnym 2020/2021 
 

Ocena z zachowania na zakooczenie roku szkolnego 

2020/2021 
 

Osiągnięcia (konkursy, olimpiady, certyfikaty), 

zaangażowanie społeczne 

 

 

Korzystanie z pomocy socjalnej TAK/NIE 

Pochodzenie z terenów wiejskich TAK/NIE 



 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie w.w. danych osobowych zawartych w formularzu dla 

celów rekrutacji do Projektu oraz udziału ucznia w Projekcie po zakwalifikowaniu się do 

niego. Przetwarzanie powierzonych  danych osobowych będzie odbywało się z 

poszanowaniem obowiązujących przepisów RODO: 

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych uczestników programu Erasmus+ 
 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół w Kowalewie Pomorskim 

reprezentowany przez Dyrektora z siedzibą przy ul. Świętego Mikołaja 6, 87-410 

Kowalewo Pomorskie; tel.: +48 566841503 adres e-mail:sekretariat@zskowalewo.golub-

dobrzyn.com.pl. 
 

2.  Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przystąpienia do Projektu „Młody Praktyk w 

Europie=Sukces w Zawodzie” w ramach Programu Erasmus +. Państwa dane będą przetwarzane 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rodo w związku z warunkami określonymi w regulaminie 

przystąpienia do projektu oraz na podstawie art. 6 ust.1 lit. eRodo w związku z zadaniem 

realizowanym w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

administratorowi. 

 

3. Podanie danych jest wymogiem niezbędnym w celu przystąpienia do w/w projektu. 

 

4. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych prawo ich sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

 

5. Mają Państwo prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

 

6. Państwa dane osobowe będą udostępniane przez Administratora danych podmiotom upoważnionym 

do uzyskania informacji na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje unijne i swobodnego przepływu takich danych. 

 

7. Został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można kontaktować się poprzez adres e-

mail: iod@golub-dobrzyn.com.pl. 

 

8. Państwa dane od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres 5lat od dnia zakończenia 

projektu 

 

9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób automatyczny. 

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

miejscowość i data         podpis kandydata  

          

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

miejscowość i data         podpis rodzica/opiekuna 

mailto:iod@golub-dobrzyn.com.pl

