Deklaracja przystąpienia do projektu
„EduAkcja w technikach” w ramach Powiatu Bydgoskiego

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe,
Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe

I.

DANE DOTYCZĄCE PRACODAWCY

1. Nazwa zakładu pracy, imię i nazwisko
…………………………………………………………………………………………
2. Siedziba i miejsce prowadzenia działalności
…………………………………………………………………………………………
3. Telefon, e-mail:
………………………………………………………………………………………….
4. NIP ---

REGON 

5. Imię i nazwisko, nr telefonu osoby podejmującej decyzje wiążące:
………………………………………………………………………………………..…
II.

DANE DOTYCZĄCE KANDYTATÓW NA STAŻ ZAWODOWY

1. Liczba uczniów, jaką zakład zamierza przyjąć do odbywania stażu w wymiarze
150 godzin zegarowych:
..................................................................................................................................................
a) miesiąc odbywania stażu: (lipiec, sierpień)*
b) miejsce odbywania stażu ……………………………………………………
2.

Wymagania w stosunku do kandydata:
- uczniowie czteroletniego technikum kształcący się w zawodzie:
- technik informatyk (TAK / NIE ) *
- technik mechanik (TAK / NIE ) *
- technik mechatronik (TAK / NIE ) *

III.

INFORMACJE O ZAKŁADZIE PRACY

1. Imię i nazwisko, nr telefonu osoby wyznaczonej do kontaktu z beneficjentem:
…………………………………………………………………………………………….
2. Czy staż zawodowy ucznia zwiększy szansę na znalezienie pracy w Państwa firmie?
„EduAkcja w technikach”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

TAK

NIE

3. Czy firma zatrudnia (planuje zatrudnić) absolwentów tej szkoły?
TAK
IV.

NIE

DEKLARACJA PRZYJĘCIA UCZNIA/ÓW NA STAŻ ZAWODOWY

Deklaruję chęć uczestnictwa w projekcie ,,EduAkcja w technikach”, nr RPKP.10.02.03-04-0007/16,
realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2
Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe. Zostałam/łem
poinformowany, że projekt ten współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
z budżetu państwa w formie dotacji celowej.
Realizując wymogi 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 osobowych) (Dz. U.
UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016), zwanego dalej RODO”, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Na podstawie art. 13 RODO, informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, mający siedzibę przy Placu Teatralnym 2, 87-100 Toruń (w odniesieniu do
zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020) oraz minister
właściwy ds. rozwoju regionalnego na mocy art. 71 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w
zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217 z późn.
zm.), mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa (w odniesieniu do zbioru Centralny system
informatyczny), a Powiat Bydgoski jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe w myśl przepisów RODO.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „EduAkcja w technikach”, w
szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu
i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Pani/Pana dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Beneficjentowi realizującemu
projekt - Powiatowi Bydgoskiemu z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz
(w tym w szczególności Starostwu Powiatowemu, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz)
oraz podmiotom, które na zlecenie Beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać
przekazane
podmiotom
realizującym
badania
ewaluacyjne
na
zlecenie
ministra
właściwego
ds. rozwoju regionalnego, Instytucji Zarządzającej lub Beneficjenta. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać również
powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego,
Instytucji Zarządzającej RPO WK-P oraz Beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPO WK-P 2014-2020.
Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości przyjęcia
ucznia na staż..
Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy, który będzie udzielał odpowiedzi
na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tut. Urzędzie, a także
przysługujących Pani/Panu uprawnień - kontakt meilowy: iodo@powiat.bydgoski.pl kontakt telefoniczny: 52 58
35 451.
Powiat Bydgoski jako podmiot przetwarzający przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących
przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa powyżej odbiorcami Pani/Pana danych osobowych
mogą być:



organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów
władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Bydgoskim przetwarzają dane
osobowe dla których Administratorem/podmiotem przetwarzającym jest Starosta Bydgoski.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po
tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
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W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe
lub niekompletne;
 prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:
o dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
o osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych;
o osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą
przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;
o dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;
o dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów
prawa;
 prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
o osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
o przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia
się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia;
o Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą potrzebuje
ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;
o osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy
prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
o przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na
podstawie zgody wyrażonej przez ta osobę;
o przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
o zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadku przetwarzania danych
na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy
publicznej przez Administratora;
o przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których
nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby,
której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której
dane dotyczą jest dzieckiem.
W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych
osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Starostwie Powiatowym
w Bydgoszczy Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie
przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych
osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Oświadczam, iż jestem w posiadaniu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych innych osób wskazanych w
deklaracji, w tym osób do kontaktu. Oświadczam, iż osoby te zostały poinformowane, iż Administratorem Danych
Osobowych gromadzonych jest Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego z siedzibą w Toruniu (Pl. Teatralny
2), a dane są gromadzone w celu realizacji projektu „EduAkcja w technikach”, w szczególności potwierdzenia
kwalifikowalności wydatków, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjnopromocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 20142020. Oświadczam, iż osoby te zostały poinformowane o dobrowolności podania danych osobowych, przy czym
podanie danych jest niezbędne do celów określonych powyżej. Oświadczam, iż osoby te zostały poinformowane o
prawie wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawy i aktualizacji oraz do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego
ich przetwarzania do Administratora Danych Osobowych. W przypadku powzięcia przeze mnie informacji o wniesieniu
sprzeciwu w ww. zakresie przez te osoby oświadczam, iż o powyższym fakcie poinformuję Administratora Danych
Osobowych.
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Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie niniejszej deklaracji innym instytucjom oraz ekspertom dokonującym
ewaluacji i oceny, z zastrzeżeniem dochowania i ochrony informacji oraz tajemnic w nim zawartych, oraz wyrażam
zgodę na udział w badaniach ewaluacyjnych mających na celu ocenę programu.

pieczątka

..............................
data

……………..………………..
podpis i pieczęć osoby uprawnionej
*niepotrzebne skreślić
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