SZKOLENIE DLA PRZEWODNIKÓW
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
WYPEŁNIA PRACOWNIK MSAP

Data złożenia.......................
Nr kolejny.............................
WYPEŁNIA KANDYDAT

1. DANE OSOBOWE KANDYDATA:
Nazwisko ............................................................

Imiona 1........................... 2 ..........................

Data urodzenia: ..................................................

Miejsce urodzenia..........................................

Imię ojca...............................................................

Imię matki...................

PESEL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2. ADRES ZAMIESZKANIA STAŁY:
Kod pocztowy ......................................................

Miejscowość...................................................

Ulica.....................................................................

nr domu................. nr lokalu .........................

Województwo.......................................................
Numer telefonu kontaktowego:.............................
Adres e-mailowy:..................................................

3. ADRES DO KORESPONDENCJI: (wypełnić, jeśli adres jest inny niż w pkt. 2)
Kod pocztowy ......................................................

Miejscowość..................................................

Ulica.....................................................................

nr domu................. nr lokalu .........................

4. MIEJSCE ZATRUDNIENIA (miejscowość, rodzaj instytucji, zajmowane stanowisko):
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

_____________________
(miejscowość, data)

_________________________
(podpis)

Oświadczenia
Niniejszym oświadczam, że:
a) zapoznałem(am) się z treścią klauzuli informacyjnej RODO, stanowiącej załącznik do niniejszego
Formularza zgłoszeniowego,
b) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do
przeprowadzenia rekrutacji przez Małopolską Szkołę Administracji Publicznej Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie.

_____________________
(miejscowość, data)

_________________________
(podpis)

Załącznik nr 1. Klauzula informacyjna RODO
Administratorem danych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą
w Warszawie (00-926), ul. Wspólna 2/4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są zgodnie
z Rozporządzeniem 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 2016
r., str. 1-88), dalej jako “RODO”. Dane osobowe przetwarzane są w celach i zgodnie z następującą
podstawą prawną:
1. dane osobowe przetwarzane są w zakresie w jakim jest to niezbędne do wykonania umowy,
której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której
dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. b RODO),
2. dane osobowe przetwarzane są w zakresie w jakim jest to niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze - przepisy podatkowe, przepisy regulujące
zasady udzielania lub rozliczania dofinansowania (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. c
RODO),
3. dane osobowe przetwarzane są w zakresie w jakim jest to niezbędne w ramach
uzasadnionego interesu Administratora, a interes ten obejmuje obsługę zapytań, skarg lub
reklamacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. f RODO).
Administrator wyznaczył
IOD@mfipr.gov.pl

Inspektora

Ochrony

Danych

Osobowych.

Dane

kontaktowe:

Dane osobowe przetwarzane są przez czas niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz przez
okres do 10 lat (okres czasu zależny od ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).
Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego i prawo do przeniesienia danych.
Podanie danych jest dobrowolne jednakże niezbędne do tego by Administrator mógł przetwarzać
dane i odpowiednio procedować wniosek o dofinansowanie lub realizować umowę o dofinansowanie
lub udzielać odpowiedzi. Brak podania danych skutkuje brakiem możliwości przetwarzania przez
Administratora i odpowiednio brakiem możliwości procedowania wniosku o dofinansowanie lub
realizacji umowy o dofinansowanie (z powodu braku podania danych) lub udzielenia odpowiedzi.
Administrator ma prawo przekazywać dane do odbiorców jakimi są podmioty współpracujące w
zakresie odpowiednio dokonana oceny wniosków (eksperci i podmioty upoważnione) lub realizacji
umowy o dofinansowanie (audytorzy i podmioty upoważnione) lub udzielenia odpowiedzi (pracownicy i
podmioty upoważnione). Administrator poprzez podmioty upoważnione rozumie wszelkie podmioty, w
tym instytucje, które mają zwarte stosowne umowy powierzenia w zakresie przetwarzania danych
osobowych.
Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane nie podlegają procesowi
zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

