
 

 
 
 
 
 
 

 
Projekt nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000005517 

Współfinansowany jest przez Unię Europejską  

FORMULARZ REKRUTACYJNY 
DLA NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W WĘGORZEWIE   

DO UDZIAŁU W PROJEKCIE  
nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000005517 

 
realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus +,  

Sektor: kształcenie i szkolenie zawodowe,  
 

 
Część A – wypełnia kandydat/kandydatka 
 

Dane podstawowe kandydata/kandydatki 
Imię / Imiona    

Nazwisko   

Płeć  K                       M  

PESEL             

Data urodzenia (dd/mm/rrrr)   

Obywatelstwo   

Adres zamieszkania (ulica, kod pocztowy, miasto)   

Telefon kontaktowy   

Email   
Informacje o kandydacie/tce 
Stanowisko  
Nauczane przedmioty zawodowe w roku szkolnym 
2021/2022  

Nauczane klasy/ zawód w roku szkolnym 
2021/2022 

 

Staż pracy, stopień awansu zawodowego   
 
 
 
 

…………………………………….……. 
data i podpis kandydata/kandydatki                                 

 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
Projekt nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000005517 

Współfinansowany jest przez Unię Europejską  

Oświadczenie kandydata/kandydatki 
 

Wyrażam wolę wzięcia udziału w projekcie  nr 2020-1-PL01-KA121-VET -000003517 

realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus +,  

 

 

 ……………………………… …………………………………… 
 Miejscowość, data Czytelny podpis kandydata 

 
Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 
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 nr: 2020-1-PL01-KA121-VET-000003517 realizowanego w ramach Programu Erasmus+ sektor 
Kształcenie i szkolenia zawodowe.  

Wyrażam zgodę na wprowadzenie moich danych osobowych do systemów, Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. 
Józefa Bema, ul. Szpitalna 9, 11-600 Węgorzewo , zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a) RODO.  

Administratorem tak zebranych danych osobowych jest Instytucja Zarządzająca dla Programu Erasmus+.   
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa oraz Zespół Szkół 
Zawodowych im. gen. Józefa Bema w Węgorzewie, ul. Szpitalna 9, 11-600 Węgorzewo. 

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia i obsługi Projektu. Dane osobowe mogą 
zostać udostępnione innym podmiotom w celu ewaluacji, jak również w celu realizacji zadań związanych z 
organizacją, monitoringiem i sprawozdawczością w ramach Program u Erasmus+. 

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest  równoznaczna  z brakiem możliwości 
udzielenia wsparcia w ramach Projektu. 

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 nie będą przekazywane do państwa pozostającego poza Europejskim Obszarem 
Gospodarczym (tzw. państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej. Podane dane osobowe będą 
przetwarzane w celu spełnienia wymogów prawnych związanych ze wspomnianym projektem. Dane będą 
przetwarzane przez okres wynikający z odrębnych przepisów prawa. 
 
 
 
 
…………………………………… …………………………………… 
 Miejscowość, data Czytelny podpis kandydata 


