FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU
„AUTOMATYKA I ROBOTYKA ZAWODEM PRZYSZŁOŚCI”
Projekt „Automatyka i robotyka zawodem przyszłości” projekcie „Automatyka i robotyka zawodem
przyszłości” korzysta z dofinansowania o wartości 182 504 euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu
i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu jest doskonalenie procesu kształcenia uczniów
Technikum Automatyki i Robotyki w Łodzi, wzrostu kompetencji absolwentów i ich międzynarodowej
mobilności na rynku pracy.
I.

INFORMACJE OSOBOWE

Imię i nazwisko
Nr telefonu
Adres e-mail
Klasa

II.
UZASADNIENIE
Uzasadnij, dlaczego interesuje Cię udział w projekcie „Automatyka i robotyka zawodem przyszłości”:

Wyrażam zgodę na udział dziecka w projekcie
„Automatyka i robotyka zawodem przyszłości”

.......................................................
miejscowość, data i podpis ucznia

………………………………………….
miejscowość, data i czytelny podpis

rodzica lub prawnego opiekuna
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
„AUTOMATYKA I ROBOTYKA ZAWODEM PRZYSZŁOŚCI”

W związku z przystąpieniem do Projektu o nazwie „Automatyka i robotyka zawodem przyszłości”, który
finansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz ze środków
krajowych, przyjmuję do wiadomości, że:
(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679)
1. Administratorem moich danych osobowych i/lub danych osobowych mojego dziecka jest odpowiednio:
a) Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 142A, 00-926
Warszawa, dla zbioru danych osobowych i kategorii osób, których dane dotyczą, przetwarzanych
w związku z realizacją i rozpowszechniania rezultatów uzyskanych po zakończeniu Umowy w sprawie
realizacji projektu nr: EOG/21/K3/W/0008, z uwzględnieniem konieczności przekazywania danych
organom odpowiedzialnym za inspekcje oraz audyt,
b) Beneficjent realizujący Projekt – spółka Strefa Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ks. Biskupa
Wincentego Tymienieckiego 22 G, 90-349 Łódź – podmiot prowadzący TECHNIKUM AUTOMATYKI
I ROBOTYKI z siedzibą przy ul. Milionowej 12, 93-193 Łódź,
c) Partnerzy projektu:
- Politechnika Łódzka z siedzibą w Łodzi przy ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź
- fundacja First Scandinavia z siedzibą w Bodø, Sandhorngata 43, 8001 Bodoe, Norway
2. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty
elektronicznej:
a) w zakresie danych osobowych i kategorii osób, których dane dotyczą, przetwarzanych przez Operatora
Programu, tj. Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – iod@frse.org.pl
b) w zakresie zbioru danych osobowych przetwarzanych przez Beneficjenta oraz Partnerów Projektu:
iodo@technikum.io.
3. Moje dane osobowe i/lub dane osobowe mojego dziecka będą przetwarzane wyłącznie w celu
realizacji i rozpowszechniania rezultatów uzyskanych w związku z realizacją Projektu o nazwie
„Automatyka i robotyka zawodem przyszłości”, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności
2

wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań
informacyjno-promocyjnych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021.
4. Przetwarzanie moich danych osobowych i/lub danych osobowych mojego dziecka jest zgodne
z prawem i spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
numer 2016/679, w artykule 6 ustęp 1 lit. a i c oraz w artykule 9 ustęp 2 lit. a i g w/w Rozporządzenia.
5. Wyrażam zgodę na nieodpłatne, wielokrotne i bezterminowe utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku
mojego dziecka utrwalonego w ramach działań związanych z realizacją i rozpowszechnianiem działań
i rezultatów uzyskanych w związku z realizacją Projektu o nazwie „Automatyka i robotyka zawodem
przyszłości”, w tym m.in. na stronie internetowej: Beneficjenta, Partnerów, Operatora oraz innych
podmiotów zainteresowanych promowaniem Projektu oraz na kanałach komunikacyjnych w mediach
społecznościowych, prasie, radiu i/lub telewizji, w publikacjach oraz za pośrednictwem wszelkich
pozostałych mediów/kanałów dystrybucji informacji o projekcie o nazwie „Automatyka i robotyka
zawodem przyszłości”. Upublicznienie wizerunku mojego dziecka nie stanowi naruszenia moich ani
mojego dziecka/podopiecznego dóbr osobistych.
6. Odbiorcą moich danych i/lub danych osobowych mojego dziecka jest:
a) Operator Programu: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie
142A, 00-926 Warszawa
b) Beneficjent realizujący Projekt – spółka Strefa Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ks. Biskupa
Wincentego Tymienieckiego 22 G, 90-349 Łódź – podmiot prowadzący Technikum Automatyki i Robotyki
w Łodzi z siedzibą przy ul. Milionowej 12, 93-193 Łódź
c) Partnerzy projektu:
- Politechnika Łódzka z siedzibą w Łodzi przy ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź
- fundacja First Scandinavia z siedzibą w Bodø, Sandhorngata 43, 8001 Bodoe, Norway
Moje dane osobowe i/lub dane osobowe mojego dziecka mogą zostać przekazane podmiotom
realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Operatora, Beneficjenta lub Partnerów. Moje dane
osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Operatora
oraz Beneficjenta kontrole i audyt w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021.
7. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
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8. Moje dane osobowe i/lub dane osobowe mojego dziecka będą przechowywane do czasu rozliczenia
Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.
9. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i/lub danych osobowych mojego dziecka oraz ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania na zasadach określonych w art. 17 i 18 RODO.
10. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
11. Podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych jest jednak równoznaczna z brakiem
możliwości uczestnictwa w Projekcie o nazwie „Automatyka i robotyka zawodem przyszłości”.
12. Moje dane osobowe i/lub dane osobowe mojego dziecka nie będą poddawane zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji oraz profilowania.

.......................................................
miejscowość, data i podpis ucznia

………………………………….
miejscowość, data i czytelny podpis
rodzica lub prawnego opiekuna
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