
 

INDYWIDUALNA KARTA ZGŁOSZENIA 
na wybraną formę doskonalenia organizowaną przez 

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „EduProgress” 
ul. Korony Polskiej 15, 30-619 Kraków, tel. +48 606 314 401; e-mail: biuro@eduprogress.pl 

 

 

Tytuł wybranej formy doskonalenia: ............................................................................................ 

....................................................................................................................................................... 

Nazwisko ……………………………………………………… Imię/imiona ……………………………………......…….… 

Telefon kontaktowy ............................... e-mail .....................................………………………..………… 

Data urodzenia (dzień, miesiąc, rok) ..............................................  

Miejsce urodzenia .....................................………………………..………… 

Stopień awansu zawodowego ..............................................  

Staż pracy pedagogicznej .....................................………………………..………… 

Pełniona funkcja (proszę zaznaczyć właściwe pole):  

☐  kadra kierownicza   

☐  nauczyciel   

☐  inna (jaka?)……………………………………………………….…… 

Adres zamieszkania uczestnika: …………………………………………………………………………………………….. 

....................................................................................................................................................... 

Miejsce pracy uczestnika – nazwa szkoły / placówki: ……………………………………………………………. 

....................................................................................................................................................... 

Typ: ☐ przedszkole ☐ szkoła podstawowa ☐ szkoła ponadgimnazjalna (ponadpodstawowa)  

☐ inne………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

Adres szkoły/placówki: …………………………………….…………………………………………………………………... 

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

Koszt szkolenia ponosi (proszę zaznaczyć właściwe pole):  

uczestnik   ☐ 

szkoła/placówka ☐ 

 

................................................  ................................................ 
(miejscowość i data)  (podpis kandydata) 



 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestnika formy doskonalenia 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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. Urz. UE L 119, s. 1) zwane dalej „RODO” proszę o zapoznanie się z następującymi 
informacjami: 
I. Administratorem danych osobowych jest Renata Kukla - osoba prowadząca Niepubliczny Ośrodek 

Doskonalenia Nauczycieli „EduProgress”, ul. Korony Polskiej 15, 31-619 KRAKÓW,  
II. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umów lub podjęcia działań przed zawarciem umowy – 

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. 
III. Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby fizyczne lub prawne, organy publiczne, jednostki lub inne 

podmioty, którym ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy są stroną trzecią. W szczególności 
odbiorcami są pracownicy i zleceniobiorcy Administratora w celu realizacji umowy. Organy publiczne, 
które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub 
prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców, przetwarzanie tych danych przez 
te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie 
do celów przetwarzania. 

IV. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej. 
V. Dane osobowe przechowywane są przez okres wynikający z przepisów prawa oraz potrzeb 

informacyjnych i promocyjnych. 
VI. Zgodnie z przepisami RODO każdej osobie przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, prawo do 

ich sprostowania, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

VII. Zgodnie z przepisami RODO w przypadku osoby, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych 
osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów ma prawo w dowolnym momencie do 
cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem. 

VIII. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych na adres Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa. 

IX. Podanie danych osobowych w przypadku realizacji umowy ma charakter dobrowolny. Konsekwencją 
niepodania danych jest brak możliwości realizacji umowy. 

X. Podanie danych osobowych w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1. lit. a) RODO tj. „osoba, 
której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej 
liczbie określonych celów” ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania danych jest brak 
możliwości zamieszczenia danych osobowych, wizerunku na stronie internetowej i materiałach 
informacyjnych i promocyjnych placówki. 

XI. Administrator danych osobowych wskazuje, iż dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym 
procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu. 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z powyższą klauzulą informacyjną. 
 
 

................................................  ................................................ 
(miejscowość i data)  (podpis kandydata) 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w celu rekrutacji 
i uczestnictwa w formach doskonalenia organizowanych przez Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli „EduProgress”, ul. Korony Polskiej 15, 30-619 Kraków. 

Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz że zostałam/em poinformowana/y 
o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie wniesienia sprzeciwu jak 
również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. 

 
................................................  ................................................ 

(miejscowość i data)  (podpis kandydata) 

 


