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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 
„POSZERZANIE I ROZWÓJ KOMPETENCJI EDUKATORÓW OSÓB DOROSŁYCH” 

 

DANE UCZESTNIKA/CZKI WARSZTATU: 
 

imię i nazwisko 

 
 

organizacja  

stanowisko 

 
 

e-mail 
 

 

telefon 

 
 

 
Zgłaszając się do udziału w warsztatach uczestnik/czka zobowiązuje się do: 

• Udziału w całym cyklu warsztatów tj. 5 modułach tematycznych w formie on–line (4 
godziny), pracy własnej i spotkaniu podsumowującym pracę własną, przestrzegając 
wyznaczonych terminów, 

• Udziału w ewaluacji szkolenia i materiałów szkoleniowych ( ankiety ewaluacyjne), 
 

Uczestnik/czka przyjmuje do wiadomości, iż szkolenia on-line będą nagrywane. 
 
 
 

                                               …………………………………………… 

                                                         Data i podpis uczestnika/czki 
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OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY 

 
Ja, niżej podpisana/y……………………………………….…………………………….wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Innowacja i Wiedza z siedzibą w Warszawie, 
przy al. Komisji Edukacji Narodowej 18 lok. 5B, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a  Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (RODO) w celu: dokonania zgłoszenia na szkolenie pilotażowe dla 
edukatorów osób dorosłych w ramach projektu „ Poszerzanie i rozwój kompetencji edukatorów osób 
dorosłych” w ramach programu Erasmus+; organizacji i uczestnictwa w szkoleniu oraz działań 
ewaluacyjnych szkolenia. Zgoda dotyczy danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia: imię i 
nazwisko, stanowisko, organizacja, nr telefonu, adres e-mail. 
 
 

………………………………………………… 
                (data i podpis) 

 

Informacja dla osoby wypełniającej formularz 
 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Innowacja i Wiedza z siedzibą w 
Warszawie, przy al. Komisji Edukacji Narodowej 18 lok. 5B; 
 
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Administratorem 
danych za pośrednictwem poczty elektronicznej fiiw@fiiw.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej 
na adres siedziby Administratora; 
 
Dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji na szkolenie oraz realizacji projektu „ Poszerzanie 
i rozwój kompetencji edukatorów osób dorosłych” w ramach programu Erasmus+ przez Fundacje 
Innowacja i Wiedza, a następnie przechowywane przez okres 5 lat od chwili ukończenia szkolenia;  

 
Odbiorcą Państwa danych osobowych będą: osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy 
oraz współpracownicy,  podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych 
(podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów; 
 
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli 
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem; 
 
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, 
że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO; 
 
Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do udziału w szkoleniu. Podanie danych ma 
charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości 
uczestnictwa w szkoleniu. 
 
Państwa dane nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany ani nie 
będą profilowane. 

 
 
 
.........................................................    …....................................... 
(miejscowość i data)                   (podpis ) 
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