
 
 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W PROJEKCIE 

- SENIOR -  

Ja niżej podpisana/y zgłaszam chęć wzięcia udziału w projekcie pn. „Genialny umysł w każdym wieku 

– zajęcia dla dzieci, młodzieży i seniorów w Gminie Poręba i Gminie Siewierz” o nr 

POWR.03.01.00-00-T186/18, realizowanym przez Wyższą Szkołę Humanitas w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego ze środków POWER na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej III. Szkolnictwo 

wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym. 

I. DANE KANDYDATA/KANDYDATKI NA UCZESTNIKA PROJEKTU 

IMIĘ (IMIONA)  NAZWISKO  

PŁEĆ  kobieta        mężczyzna 
DATA 

URODZENIA 
 

GMINA  MIEJSCOWOŚĆ  

Jestem osobą, która zakończyła pracę zawodową i posiada status:                      emeryt       rencista 

 

Jestem osobą z niepełnosprawnością w myśl Regulaminu Projektu §2 ust. 9 tj. posiadającą 

niepełnosprawność potwierdzoną orzeczeniem o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego 

z trzech stopni niepełnosprawności lub o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy: 

                                                                                                                               tak             nie 

 

II. DANE KONTAKTOWE KANDYDATA/KANDYDATKI 

Nr TELEFONU  ADRES E-MAIL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Miejscowość i data  CZYTELNY podpis Kandydata/Kandydatki 

do udziału w Projekcie 
 

Data i godzina wpływu Zgłoszenia do Projektodawcy:  



 
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/UE (Dz. Urz. UE z 2016 r., Nr 119, poz. 1) - dalej RODO, Wyższa Szkoła Humanitas informuje, 

że: 

1) Administratorem danych osobowych jest Wyższa Szkoła Humanitas z siedzibą w Sosnowcu (41-200), przy 

ul. Kilińskiego 43, e-mail: ado@humanitas.edu.pl , tel. 32 363 12 00, dalej WSH, 

2) Kontakt z inspektorem ochrony danych w WSH możliwy jest pod adresem e-mail: iodo@humanitas.edu.pl. 

3) Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji uczestników do Projektu pn. „Genialny 

umysł w każdym wieku – zajęcia dla dzieci, młodzieży i seniorów w Gminie Poręba i Gminie Siewierz” 

o nr POWR.03.01.00-00-T186/18, współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków 

POWER na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1. 

Kompetencje w szkolnictwie wyższym, którego Projektodawcą jest WSH. 

4) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz na 

podstawie ustawy z  dnia  20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (Dz.U. z 201 r. poz. 1668, z późn. zm.). 

5) W przypadku pozytywnej decyzji rekrutacyjnej podane dane osobowe będą udostępnione innym administratorom, 

innym podmiotom przetwarzającym dane i osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych tylko na 

podstawie przepisów obowiązującego prawa, gdy będzie to konieczne dla wykonywania przez te podmioty ich 

ustawowo określonych obowiązków. Wskazani odbiorcy danych osobowych zostaną zobowiązani do zachowania ich 

w poufności i do ich pełnej ochrony w procesie ich przetwarzania. 

6) Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to niezbędne do realizacji celów ich przetwarzania tj.: 

a) w przypadku kandydatów nie przyjętych do udziału w Projekcie - przez okres 5 lat od dnia zakończenia rekrutacji, 

liczony w pełnych latach kalendarzowych, począwszy od dnia 01.01. roku następnego, 

b) w przypadku kandydatów przyjętych do udziału w Projekcie, dane będą przechowywane do czasu rozliczenia 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach którego realizowany jest Projekt oraz 

zakończenia archiwizowania dokumentacji. 

7) W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: 

a) żądania dostępu do danych dotyczących osoby, której one dotyczą, 

b) sprostowania danych osobowych, 

c) żądania usunięcia danych osobowych, 

d) żądania ograniczenia przetwarzania danych, 

e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, 

f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

g) wniesienia skargi do organu właściwego w sprawie sprawowania nadzoru nad ochroną danych osobowych. 

8) Podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie wymienionych w pkt. 4 aktów prawnych. Niepodanie 

danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w rekrutacji do Projektu. 

9) Przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. 

 

 

   

Miejscowość i data  CZYTELNY podpis Kandydata/Kandydatki 

na uczestnika Projektu 

 
 

 


