FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Nr 2 (uczeń Technikum Nr 1 w Zamościu)
do udziału w projekcie „SZKOŁA TWORZY NASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAWODOWĄ”
DANE PODSTAWOWE KANDYDATA/TKI
Imię i nazwisko
Oddział:
Zawód, w którym się kształci
kandydat/ka
Data urodzenia(dd/mm/rrrr)
Adres zamieszkania (ulica, kod
pocztowy, miejscowość)
Telefon kontaktowy
Email

Niniejszym zgłaszam chęć wzięcia udziału w projekcie „Szkoła tworzy naszą przyszłość zawodową”
Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem projektu i regulaminem rekrutacji oraz
zobowiązuję się do dostarczenie formularza w formie papierowej.
………………………………….
(data i podpis kandydata)
Wyrażam zgodę na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku mojego dziecka na potrzeby ewaluacji
projektu w czasie jego trwania lub po jego zakończeniu oraz na udział mojego dziecka w projekcie.
Niniejszym, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) 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 (dalej zwanym „RODO”
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu dla celów rekrutacji do
projektu „Szkoła tworzy naszą przyszłość zawodową” realizowanego ze środków Narodowego Banku Polskiego
w ramach projektu edukacyjnego. Wyrażam zgodę na wprowadzenie moich danych osobowych do systemów
informatycznych Stowarzyszenie Przyjaciół Ekonomika w Zamościu, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a) RODO.
Administratorem Danych Osobowych (zwanym dalej „ADO”) jest Stowarzyszenie Przyjaciół Ekonomika w
Zamościu z siedzibą w Zamościu, adres: ul. Waleriana Łukasińskiego 8, 22-400 Zamość.
Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu spełnienia wymogów prawnych związanych ze wspomnianym
projektem.
…………………………….……………..………………………………………
(data i podpis rodziców/prawnych opiekunów kandydata)
Data oraz godzina wpłynięcia wniosku ( formularza zgłoszeniowego nr 1)

…………………………………………….

……………………………………………..………………………………………
(podpis osoby przyjmującej wniosek)
Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej”. Realizator:
Stowarzyszenie Przyjaciół Ekonomika. Partnerzy projektu: Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Zamościu
oraz Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu.

WYPEŁNIA ZESPÓŁ REKRUTACYJNY
DECYZJA:
Zespół Rekrutacyjny projektu, „Szkoła tworzy naszą przyszłość zawodową” w oparciu o założone
kryteria rekrutacji uczestników projektu postanawia zakwalifikować/nie zakwalifikować/wpisać na
listę rezerwową* ucznia/uczennicę* ...................................................................................
UZASADNIENIE:
Uczeń / Uczennica* ............................................................................................... w wyniku
postępowania rekrutacyjnego uzyskał/a pozytywną/ negatywną opinię*
Zamość, dnia .............................................
Podpisy członków Zespołu Rekrutacyjnego:
Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Ekonomika:

......................................................

Wice dyrektor Szkoły:

.…………………………………………………

Nauczyciel przedmiotów zawodowych z branży ekonomicznej: ......................................................

Wpłynęło dnia …………………………….. numer kolejny…………………..

*niepotrzebne skreślić

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej”. Realizator:
Stowarzyszenie Przyjaciół Ekonomika. Partnerzy projektu: Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Zamościu
oraz Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu.

