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Formularz zgłoszeniowy 

Tytuł Projektu Seniorzy na WSKSiM w Toruniu 

Numer Projektu POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18 

Oś priorytetu, w ramach którego 

jest realizowany projekt 
III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju 

Działanie, w ramach którego jest 

realizowany projekt 
3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym 

Termin szkolenia – daty zjazdów 01.10.2019 r. – 30.06.2020 r. 

 

Prosimy wypełnić wszystkie pola. 

Dane Uczestnika / Uczestniczki 

Nazwisko  

Imię (imiona)  

PESEL  

Płeć 
• Kobieta 

• Mężczyzna 

Wiek Uczestnika/Uczestniczki 

Projektu 

 

              ……………………... 

Nazwa instytucji 

 

 

________________________________________________ 

 

Dane kontaktowe Uczestnika / Uczestniczki 

Miejsce zamieszkania  

Kod Pocztowy  

Ulica  

Nr budynku / nr lokalu  

Województwo  

Telefon kontaktowy  

Adres poczty elektronicznej (email)  
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Ograniczenia z uwagi na stan zdrowia (proszę wskazać rodzaj/formę pomocy jaką moglibyśmy Państwu 

zaoferować): ______________________________________________________________________________ 

Preferencje żywieniowe: ________________________________________________________________________ 

Ja, niżej podpisany/a oświadczam że:  

1. Spełniam wszystkie wymogi formalne określone w Regulaminie Projektu.  

2. Oświadczam, że zgadzam się z zasadami udziału w Projekcie pn. „Seniorzy na WSKSiM w Toruniu” zawartymi w 

Regulaminie Projektu i zgodnie z wymogami jestem uprawniony do uczestnictwa w nim. Jednocześnie akceptuje 

warunki Regulaminów.  

3. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską w ramach 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

4. Wyrażam zgodę na udział w postępowaniu rekrutacyjnym oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu do celów rekrutacyjnych zgodnie z 

ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).  

5. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), które wchodzi w życie w dniu 28 maja 2018 roku 

informujemy, iż: 

● administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie 

● podmiotem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe w imieniu administratora, o którym mowa w punkcie 1 

powyżej, jest Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej z siedzibą w Toruniu przy ulicy św. Józefa 23/35 

● kontakt z Inspektorem Ochrony Danych podmiotu przetwarzającego – rodo@wsksim.edu.pl 

● Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia Pani/Panu wsparcia w ramach projektu 

pn. „Seniorzy na WSKSiM w Toruniu”, współfinansowanego ze środków publicznych EFS (perspektywa: 

2014-2020), a w związku z tym w celu i na potrzeby zawarcia i wykonywania umowy o uczestnictwo w projekcie 

- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r., 

● odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa lub przyznawania świadczeń socjalnych, 

● Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z obowiązujących przepisów, aktualnie 

5 lat po zakończeniu okresu ww. perspektywy, 

● posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania a także prawo do cofnięcia zgody, o ile zgoda została udzielona, 

● ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy o uczestnictwo w projekcie, w zakresie 

wynikającym z przepisów prawa, wymogów IP/IW. Podanie innych danych niż wynikających z przepisów jest 

dobrowolne. 

6. Deklaruję uczestnictwo w całym cyklu szkoleniowym, równocześnie zobowiązuje się, że w przypadku rezygnacji 

z uczestnictwa przed rozpoczęciem się pierwszego szkolenia niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Organizatora 

Projektu.  

7. Zostałem/am uprzedzony/a o odpowiedzialności cywilnej (wynikającej z Kodeksu Cywilnego) za składanie 

oświadczeń niezgodnych z prawdą, niniejszym oświadczam, że dane zawarte w Formularzu Zgłoszeniowym 

są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.  

 

 

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

miejscowość i data             czytelny podpis uczestnika projektu 

 


