FORMULARZ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W SZKOLENIU
(proszę uzupełnić drukowanymi literami)
DANE PERSONALNE:
Imię i nazwisko

Wiek uczestnika

Adres zamieszkania

Telefon kontaktowy

E-mail
OŚWIADCZAM, że jestem osobą powiązaną z miastem Kędzierzyn-Koźle poprzez*:



miejsce zamieszkania



miejsce zameldowania



miejsce pracy

Powyższe oświadczenie składam pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
oświadczeń wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego. Jestem świadoma/y o odpowiedzialności karnej
za złożenie fałszywego oświadczenia.
(*) zaznaczyć właściwe
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_____________________________________
Czytelny podpis uczestnika
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______________________________
Miejscowość, data

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W SZKOLENIU:
Zgłaszam swój udział w szkoleniu: ________________________________________________________
(nazwa szkolenia)

____________________________________________________________________________________

Proponowany termin szkolenia (miesiąc i rok):
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

W przypadku zakwalifikowanie się do uczestnictwa w Przedsięwzięciu „Centrum Doradztwa Szkoleniowego
- kompetentne kadry na rynku pracy” wyrażam zgodę na nieodpłatne, nieograniczone czasowo
wykorzystanie mojego wizerunku w formie zdjęć i filmów przez Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy,
w celu umieszczenia wyników zdjęć, filmów na stronach internetowych oraz w materiałach promocyjnych
i informacyjnych dotyczących Przedsięwzięcia „Centrum Doradztwa Szkoleniowego - kompetentne kadry
na rynku pracy”, realizowanego w ramach projektu „Dugnad w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców
oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego”.

_____________________________________
Czytelny podpis uczestnika
Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych kontaktowych – numer telefonu, adres e-mail – do celów
kontaktowych związanych z realizacją Przedsięwzięcia „Centrum Doradztwa Szkoleniowego - kompetentne
kadry na rynku pracy”, realizowanego w ramach projektu „Dugnad w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja
mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego”.

Strona

Zgodnie z art. 13, art. 26 i art. 28 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 (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) ("RODO") informujemy o tym, że wspólnie przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz
informujemy o zasadniczej treści wspólnych uzgodnień Współadministratorów.
Współadministratorami Twoich danych osobowych są:
Gmina Kędzierzyn-Koźle, z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu (47-200), przy ul. Grzegorza Piramowicza 32,
(dalej "Administrator Wykonawczy")
Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o., z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu (47-220), przy ul.
Wojska Polskiego 16 F,
(dalej "Współadministrator”)
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_____________________________________
Czytelny podpis uczestnika

Administrator Wykonawczy i pozostali Współadministratorzy wspólnie administrują Twoimi danymi
osobowymi w celu realizacji Przedsięwzięcia pn. „Centrum Doradztwa Szkoleniowego - kompetentne
kadry na rynku pracy”, w szczególności w celu przeprowadzenia kwalifikacji do udziału w tym
przedsięwzięciu i – w razie jej pozytywnego wyniku – zawarcia z Tobą stosownej umowy, na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. b RODO (realizacja umowy między zgłaszającym a Współadministratorami oraz podjęcie
działań na żądanie zgłaszającego przed zawarciem umowy) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO
(zgoda osoby, której dane dotyczą) w przypadku danych kontaktowych.
II.
Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty, którym Współadministratorzy powierzyli
przetwarzanie danych, w szczególności firmy szkoleniowe, podmioty świadczące obsługę prawną,
księgową, promocyjną projektu.
III.
Planujemy przechowywać Twoje dane przez okres 5 lat od dnia przyjęcia przez KMF i NMSZ Raportu
końcowego dla Programu „Rozwój Lokalny”.
IV.
Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania swoich danych osobowych,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
V.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie uzasadniony
interes Administratora Wykonawczego oraz Współadministratorów, przysługuje Ci prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
VI.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo
cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność wcześniej dokonanego przetwarzania.
VII. Masz prawo do przenoszenia danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody lub
w celu zawarcia lub wykonywania umowy.
VIII. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
IX.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby realizować przedsięwzięcie pn.
„Centrum Doradztwa Szkoleniowego - kompetentne kadry na rynku pracy”.
X.
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych również informujemy, że:
a. Administrator Wykonawczy i Współadministratorzy oświadczają, że przetwarzają Twoje dane
osobowe zgodnie z zasadami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych określonymi w art. 5
RODO.
b. Administrator Wykonawczy przechowuje wszelką dokumentację dotyczącą współadministrowania,
dla potrzeb spełnienia wymogu rozliczalności.
c. Administrator Wykonawczy i Współadministratorzy nie przekazują Twoich danych osobowych poza
EOG.
d. Administrator Wykonawczy i Współadministratorzy zobowiązują się do ograniczenia dostępu do
Twoich danych osobowych wyłącznie do osób, których dostęp do danych osobowych jest
potrzebny dla realizacji wyżej wymienionych celów. Dodatkowo Administrator Wykonawczy
i Współadministratorzy zapewniają, że do przetwarzania danych osobowych dopuszczają
wyłącznie osoby, które mają imienne upoważnienie nadane przez Administratora Wykonawczego
i Współadministratorów oraz, że osoby dopuszczone do przetwarzania danych osobowych
zaciągnęły zobowiązanie do zachowania danych osobowych w tajemnicy, a także osoby zostały
uprzednio przeszkolone z zasad i przepisów o ochronie danych osobowych.
e. Administrator Wykonawczy oraz Współadministratorzy zapewniają odpowiedni poziom
bezpieczeństwa danych osobowych. Administrator Wykonawczy oraz Współadministratorzy w celu
zapewnienia bezpieczeństwa zapewniają:
*
zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności
systemów i usług przetwarzania danych osobowych;
*
zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie
incydentu fizycznego lub technicznego;
*
regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych
i organizacyjnych służących zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzania;
*
w miarę potrzeb i możliwości Administrator Wykonawczy oraz Współadministratorzy
zobowiązują się do stosowania tam, gdzie ryzyko tego wymaga pseudonimizację
i szyfrowanie danych osobowych.
f.
Administrator Wykonawczy i Współadministratorzy mogą powierzyć przetwarzanie danych
osobowych podmiotowi przetwarzającemu przy zachowaniu wymogów wynikających z RODO, a w
szczególności wymogów z art. 28 RODO.
XI.
We wszelkich sprawach dotyczących ochrony Twoich danych osobowych możesz kontaktować się
zarówno z Administratorem Wykonawczym jak i z Współadministratorami, ale to Administrator
Wykonawczy będzie Ci na wszystko odpisywał i pilnował realizacji Twoich praw. Oznacza to, że
najlepiej, abyś kierowała/ł komunikację w zakresie realizacji Twoich praw do:
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Inspektora Ochrony Danych, pocztą na adres ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 KędzierzynKoźle (najlepiej z dopiskiem "Inspektor danych osobowych"), emailem na adres
inspektor@kedzierzynkozle.pl, telefonicznie pod numerem 77/4050346.
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I.

