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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

Projekt nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000019851  

„Bogatynia Mobilna Zawodowo V” 

 

Data i godzina przyjęcia formularza  

Numer formularza  

Kierunek kształcenia   

Liczba ukończonych lat kształcenia 
zawodowego (0/1/2/3) 

 

Rok szkolny  
 

CZĘŚĆ I. DANE KONTAKTOWE 

Imię/Imiona  

Nazwisko  

Data i miejsce  

urodzenia 

 

Seria i numer  

dowodu 

 Dowód wydany 

przez: 

 

PESEL  

Telefon   

Adres e-mail  

Adres zamieszkania 

Ulica  

Nr domu  Nr lokalu  

Miejscowość  Kod-pocztowy  

Gmina  Powiat  

Województwo  

 

CZĘŚĆ II. OŚWIADCZENIA KANDYDATA 

Oświadczam, że: 

 nie uczestniczyłem/am do tej pory w projekcie mobilności finansowanym z  Programu Erasmus+; 

 deklaruję uczestnictwo na każdym etapie projektu, tj. przygotowaniu językowym, kulturowym, 

pedagogicznym, mobilności zagranicznej przez okres 4 tygodni, ewaluacji; 

 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby projektu i przekazanie ich 

podmiotom zaangażowanym w realizację Projektu; 

 zapoznałem się z Regulaminem Projektu; 

 wyrażam na wykorzystanie mojego wizerunku w ramach działań upowszechniających rezultaty 

Projektu. 
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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 dla celów rekrutacji do 

projektu realizowanego ze środków programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. Wyrażam 

zgodę na wprowadzenie moich danych osobowych do systemów informatycznych Zespołu Szkół Zawodowych 

w Bogatyni, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a) RODO. Administratorem Danych Osobowych (zwanym dalej „ADO”) 

jest Zespół Szkół Zawodowych w Bogatyni, z siedzibą przy ul. Kościuszki 33, 59-920 Bogatynia. 

Ponadto zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 RODO przysługuje osobie uczącej się 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 będą przetwarzane przez okres wynikający z odrębnych przepisów prawa. 

 

 

..........................................................   ........................................................... 
                        Miejscowość, data                  Podpis uczestnika 

 

 

CZĘŚĆ III. Kryteria uczestnictwa   

Klasa (rocznik, kierunek)  

Ocena z zachowania   

Ocena z języka angielskiego  

Średnia ocen z przedmiotów 

zawodowych 

 

Frekwencja   

 

 

Zgoda wychowawcy klasy  
 

 

..............................................     ................................................... 
           Miejscowość i data       Podpis wychowawcy 

 
 

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego 
 

 

..............................................     ................................................... 
            Miejscowość i data                      Podpis rodzica/opiekuna 


