
 

Projekt „Od Juniora do Seniora” (POWR.03.01.00-00-T075/18) realizowany przez Państwową Uczelnię Zawodową 

we Włocławku ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku 

ul. 3 Maja 17, 87-800 Włocławek 

Nr tel. 668-075-560 NIP 888-26-92-150 

     Zał. nr 1.1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa  

w projekcie „Od Juniora do Seniora” 

 

Formularz zgłoszeniowy do projektu „Od Juniora do Seniora” 

 skierowany dla dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat 
 

realizowanego przez Państwową Uczelnię Zawodową we Włocławku  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.1 Kompetencje 

w szkolnictwie wyższym 

 

(proszę wypełnić drukowanymi literami) 

 

DANE KANDYDATA/KANDYDATKI 

 

1. Imię (imiona) i nazwisko  ……………………………………………….. 

2. Data urodzenia ………………………………………………………. 

3. Miejsce zamieszkania ……………………………………………………. 

4. Miejsce pobierania nauki ………………………………………………………….. 

 

DANE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO* 

1. Imię i nazwisko ……………………………………………………….. 

2. Numer telefonu ……………………………………………………….. 

3. Adres e-mail ………………………………………………………… 

DEKLAROWANE FORMY WSPARCIA 

1. Dzieci w wieku 6-9 lat  

 zajęcia z języka angielskiego  

   zajęcia z sensomatematyki  

             zajęcia z rozwiązywania zagadek logicznych  

 zajęcia  z programowania  

             zajęcia  z tworzenia stron internetowych  

             zajęci logopedyczno-dykcyjne  

             zajęcia z rozwijania kompetencji społecznych  
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2. Dzieci w wieku 10-14 lat  

 zajęcia z języka angielskiego  

   zajęcia  z programowania  

              zajęcia  z tworzenia stron internetowych  

        

3. Młodzież w wieku 15-18 lat  

zajęcia z języka angielskiego  

   zajęcia  z programowania  

              zajęcia  z tworzenia stron internetowych  

        

 

Wypełnienie formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem dla udziału w projekcie. 

 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że: 

1) administratorem zebranych danych osobowych jest: 

Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku, reprezentowana przez Rektora, ul. 3 Maja 17, 87-800 

Włocławek  

2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych 

z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@puz.wloclawek.pl.; 

3) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji do projektu  „Od Juniora do Seniora”  

(POWR.03.01.00-00-T075/18); 

4) podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a  odmowa ich podania lub cofnięcie 

zgody na ich przetwarzanie jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu; 

5) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 

6) dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji; 

7) dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji; 

8) mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest  Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych; 

9) przysługuje mi prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub przenoszenia tych danych, 

a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. 

 

 

 

 

 
 

 

*W przypadku kandydatów/kandydatek małoletnich wypełnia rodzic/opiekun prawny 

 

…………………………………………. 

Data 

 

…………………………………………. 

Podpis* 

mailto:iod@pwsz.wloclawek.pl

