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Formularz rekrutacyjny do projektu 

pn. „Chrzanowski Uniwersytet Ludowy – z tradycją w nowoczesność” 
 numer wniosku 28217-2, w ramach Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020–

2030.  
 
CZĘŚĆ A 
 

Wypełnia realizator projektu 

Nazwa Organów Prowadzących 
Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie 

Międzynarodowe Centrum Partnerstwa – Partner Network 

Nr formularza rekrutacyjnego  

Data wpływu formularza  
 

Podpis osoby przyjmującej formularz 
 

 
 
CZĘŚĆ B 
 

Wypełnia Kandydat/ka na uczestnika/czkę projektu 

1. Dane podstawowe 

Imię  

Nazwisko  

Pesel            

2. Adres zamieszkania 

Ulica   
Numer 
domu/lokalu 

 

Miejscowość  Kod pocztowy  

Poczta  Gmina  

Powiat   

3. Dane kontaktowe 

Nr telefonu komórkowego 
 i/lub stacjonarnego: 

  Nie posiadam 

Adres email: 
 
  Nie posiadam 

 

Ja, niżej podpisany/-a, oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin rekrutacji  

i uczestnictwa w projekcie „Chrzanowski Uniwersytet Ludowy – z tradycją w nowoczesność” numer 

wniosku 28217-2, w ramach Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020–2030.  
 
 

……………………………………………….. 
MIEJSCOWOŚĆ I DATA  

………………………………………………………………………………… 
podpis kandydata/ki do  projektu  
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Załącznik nr 1  

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU  

pn. „Chrzanowski Uniwersytet Ludowy – z tradycją w nowoczesność” 
 

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  
Klauzula informacyjna (RODO)  

 
 

……………………………………………………………………………………………………. 
 

(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) 

 
Towarzystwo Oświatowe Zmieni Chrzanowskiej w Chrzanowie oraz Międzynarodowe Centrum Partnerstwa – 
Partner Network jako administratorzy danych osobowych informuje , iż w związku z przystąpieniem do projektu 

pn. „Chrzanowski Uniwersytet Ludowy – z tradycją w nowoczesność”, numer wniosku 28217-2, w ramach 

Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020–2030 : 
 
1. Współadministratorami moich danych osobowych są Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w 

Chrzanowie mający siedzibę przy ul. Kanałowej 21, 32-500 Chrzanów oraz Międzynarodowe Centrum 

Partnerstwa – Partners Network mające siedzibę przy ul. Kanałowej 21, 32-500 Chrzanów. 

Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. 
a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dane osobowe są niezbędne dla realizacji 
Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020–2030. (dalej: Program). 

 

2. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu pn. „Chrzanowski 

Uniwersytet Ludowy – z tradycją w nowoczesność”, numer wniosku 28217-2, w ramach Programu 

Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020–2030,  w szczególności potwierdzenia 

kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i 

sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach niniejszego programu. 

 

3. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie 

Narodowego Instytutu Wolności (dalej: NIW) lub współadministratorów danych osobowych. Moje dane 

osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie NIW oraz 

współadministratorów danych osobowych  kontrole i audyty w ramach programu. 

 

4. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest 

równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.  

 

5. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

 

6. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

 

7. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Wspierania Rozwoju 

Uniwersytetów Ludowych na lata 2020–2030 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji. 

 

8. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty 

elektronicznej: tozch@tozch.edu.pl  lub rodo@mcppn.pl 

9. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.  

10. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania.  

mailto:tozch@tozch.edu.pl
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Oświadczam, że zapoznałem(am) się z przekazaną mi informacją dotyczącą zasad i potrzeb gromadzenia  
i przetwarzania moich danych osobowych. Oświadczam także, że wyrażam zgodę na gromadzenia i przetwarzanie 
przez administratora danych osobowych, tj. przez Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie 
z siedzibą przy ul. Kanałowa 21, 32-500 Chrzanów oraz Międzynarodowe Centrum Partnerstwa – Partners 
Network z siedzibą przy ul. Kanałowa 21, 32-500 Chrzanów moich danych osobowych  
w zakresie niezbędnym do udzielenia wsparcia w ramach projektu. Oświadczam także, że zostałem(am) pouczony  
o przysługujących mi uprawnieniach w zakresie możliwości wglądu do gromadzonych danych oraz ich 
uzupełniania, uaktualniania i żądania sprostowania w razie stwierdzenia, że są niekompletne, nieaktualne lub 
nieprawdziwe. 
 
Oświadczam, że wyrażam zgodę do utrwalenia, wykorzystania i rozpowszechniania mojego wizerunku w celach 

promocyjnych Projektu pn. „Chrzanowski Uniwersytet Ludowy – z tradycją w nowoczesność” przez 

Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie z siedzibą przy ul. Kanałowa 21, 32-500 Chrzanów 
oraz Międzynarodowe Centrum Partnerstwa – Partners Network z siedzibą przy ul. Kanałowa 21, 32-500 
Chrzanów na stronach internetowych organów prowadzących program, na stronie internetowej projektu, na fan 
page projektu na portalu społecznościowym Facebook oraz na kanale internetowym You Tube 
 
 
 
 

……………………………………………….. 
MIEJSCOWOŚĆ I DATA  

………………………………………………………………………………… 
podpis kandydata/ ki do projektu  

 
 


