Załącznik nr 1

Formularz zgłoszeniowy
Imię i nazwisko Uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Adres e-mail
Telefon
1. Opisz swoją dotychczasową działalność społeczną i/lub obywatelską np. na rzecz szkoły,
młodzieży, mieszkańców, społeczności lokalnej, np.
•
•
•
•

w jakich organizacjach działasz lub działałeś/aś?
jakie efekty przyniosła Twoja działalność dla młodzieży, szkoły i/lub społeczności lokalnej?
opisz swój największy sukces w działalności społecznej i obywatelskiej np. na rzecz szkoły i/lub
mieszkańców społeczności lokalnej,
co pozwoliło Ci odnieść ten sukces?

2. Wymień 3 najważniejsze powody, dla których chcesz uczestniczyć w projekcie

3. Jakie posiadane przez Ciebie cechy osobowościowe oraz kompetencje i wiedza będą
pomocne Twoim zdaniem w projekcie?

4. Czy znasz język angielski na poziomie min. B1?

TAK

NIE

5. Oświadczam, że:
a. Zapoznałem/-łam się z treścią Regulaminu rekrutacji w projekcie „Cities for YOUth”
realizowanego przez Gminę Starachowice z siedzibą pod adresem: 27-200, Starachowice, ul.
Radomska 45, a także w pełni akceptuję jego treść.
b. Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych podczas rekrutacji do projektu oraz
w przypadku zakwalifikowania się do projektu w czasie jego realizacji.
6. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a, c, e rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO.
7. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Starachowice
z siedzibą w Starachowicach, adres: ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice. Administrator
danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i
proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i
dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym
wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed
naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.
8. Odbiorcami danych osobowych mogą być upoważnione przez Administratora danych
podmioty oraz podmioty, które mają prawo do wglądu na mocy odrębnych przepisów prawa.

9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia
konkursu oraz realizacji projektu a następnie w związku z realizacją obowiązku
archiwizacyjnego.
10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
prawo przenoszenia danych.
11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
12. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych
osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

................................................
(miejscowość, data)

.................................................................................
(czytelny podpis)

……………………………………………….
(czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego*)

* jeżeli dotyczy.

