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Centrum kompetencyjne „ENTER Jastrzębie” 
Projekt finansowany ze środków Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój. 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

 

Tytuł projektu: ENTER Jastrzębie – Edycja 2.0 

Data wpływu:  

 
CZĘŚĆ A. 

SPRAWDŹ CZY MOŻESZ PRZYSTĄPIĆ DO PROJEKTU 
 

Musisz spełniać  wszystkie poniższe kryteria (zaznacz odpowiedzi „X”): 

☐  jesteś w wieku 18-35 lat, 

☐  jesteś mieszkańcem miasta Jastrzębie-Zdrój. 
 

CZĘŚĆ B. 

DANE UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI 

 

1 IMIĘ I NAZWISKO (drukowanymi literami)  

2 Telefon kontaktowy  

3 Adres e-mail  

4 Data urodzenia  

5 Województwo  

6 Kod pocztowy  

7 Miejscowość  

8 Ulica / nr budynku / nr lokalu  

 

Skąd dowiedziałeś/aś się o projekcie? 
 

 

 

CZĘŚĆ C. 

KÓRYMI SZKOLENIA JESTEŚ ZAINTERSOWANY/A?  

 

Zaznacz „X”, którymi dokładnie szkoleniami jesteś zaindeksowany/a (można zaznaczyć kilka tematów): 

☐  Transformacja cyfrowa, energetyczna i społeczna [8h] 

☐  Działalność gospodarcza od podstaw [8h] 

☐  Tworzenie i wdrażanie biznes planu [8h] 

☐  Najważniejsze trendy technologiczne [8h] 

☐  Promocja, marketing i prowadzenie działań w sieci [8h] 
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☐  Fabryka Cyfrowa, Fabryka Innowacji i Inteligentna Produkcja [8h] 

☐  Fabryka przyszłości a zrównoważony rozwój [8h] 

☐  Lider przemysłu 4.0 – warsztaty (Praca zespołowa na kluczowych kompetencjach Lidera) [8h] 

 
 

Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. Zgodnie z art. 233 ustawy  
z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. 1997 nr 88 poz. 553 z póź. zm) osoba, która składa fałszywe oświadczenie 
i została uprzedzona o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, podlega karze pozbawienia wolności 
do lat 8. Ponadto jestem świadomy/a odpowiedzialności cywilnej za podanie nieprawdziwych danych. 
 

☐  Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych znajdującej się 

poniżej.   
 

 
 

…..………………………….…………………… 

 
 

……………………………………………………… 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA 
CZYTELNY PODPIS  

KANDYDATA/KANDYDATKI 
 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) zwanego dalej „RODO”, 
informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie „EBI Association” z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 25, 
w Jastrzębiu-Zdroju (44-330), tel. (32) 307 52 22.  

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w rekrutacji do projektu „ENTER Jastrzębie”, a przypadku 
wybrania Pani/Pana jako uczestnika projektu, także w celu uczestnictwa w niniejszym projekcie. 

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, 
przed zawarciem umowy, a w przypadku wybrania Pani/Pana jako uczestnika projektu, podstawę przetwarzania stanowić 
będzie niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W sytuacji konieczności ustalenia, 
dochodzenia i obrony roszczeń Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w niniejszych celach na podstawie prawnie 
uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane tylko podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów 
prawa lub stosownych umów podpisanych z Administratorem i przetwarzających dane osobowe na jego polecenie, 
w szczególności BLUEFORM Marcin Kozłowski zapewniającemu wsparcie informatyczne na rzecz Administratora. W związku 
z uprawnieniem kontroli prawidłowości wykonywania zadania publicznego, odbiorcą Pani/Pana danych osobowych może być 
także Zleceniodawca projektu powierzający zadanie publiczne w dziedzinie wspomagania rozwoju gospodarczego, tj. Miasto 
Jastrzębie-Zdrój reprezentowane przez Prezydenta Miasta.  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu i obowiązkowy okres archiwizacji 
dokumentacji projektowej tj. przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym Administrator 
realizował zadanie publiczne w postaci niniejszego projektu, oraz do momentu przedawnienia roszczeń. 

6. W zakresie przewidzianym przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia (jeśli dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób 
przetwarzane), ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu (jeżeli podstawą przetwarzania jest prawnie 
uzasadniony interes realizowany przez Administratora). 

7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla uczestnictwa w procesie rekrutacji do 
projektu. Niepodanie danych spowoduje niemożność uczestnictwa w procesie rekrutacji do projektu, a w konsekwencji także 
niemożność zawarcia i realizacji umowy oraz związanych z nią obowiązków.  

9. Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 
 

 


