Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (danych mojego dziecka) podanych w Zespole
Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939r. w Kolbuszowej, niezbędnych do realizacji projektu
Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego, w szczególności
potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu
i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach PO WER.
Zgodę wyrażam dobrowolnie. Wiem, że w każdej chwili będę mógł/mogła odwołać zgodę poprzez złożenie
pisemnego oświadczenia woli.
Informacja
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
r. informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów
Września 1939r. w Kolbuszowej
2.

Inspektorem ochrony danych jest osoba wskazana przez dyrektora zespołu.

3.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji projektu „Europejska mobilność kluczem do
rozwoju osobistego i zawodowego” Ponadnarodowej mobilności uczniów i absolwentów oraz kadry
kształcenia zawodowego, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia
wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjnopromocyjnych w ramach PO WER na podstawie zawartej umowy finansowej, oraz umowy pomiędzy
organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności jak również regulaminu rekrutacji.

4.

Procesorem Pani/Pana danych osobowych będą:
- Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939r., ul. Janka Bytnara 2, 36-100 Kolbuszowa,
www.zstkolbuszowa.pl, tel. 17 2271 632
- Sistema Turismo s.r.l., Viale Vincenzo Verrastro 17 C, 85 100 Potenza,Włochy,www.sistematurismo.it,
tel: +39097151794

5.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania projektu oraz po jego zakończeniu do czasu
wykonania wszelkich działań kontrolnych przez upoważnione do tego podmioty.

6.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.

7.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem koniecznym zawarcia umowy. Jest
Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie
równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.
…………..............………………..

Data i czytelny podpis uczestnika

…..............………………………..

Data i czytelny podpis opiekuna prawnego
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