
 

  

Zgłoszenie na warsztaty                                                                            

z zakresu rekrutacji i promocji oraz budowania relacji z 

otoczeniem 

realizowane w ramach projektu „ DOBRY ZAWÓD – FAJNE ŻYCIE – popularyzacja kształcenia zawodowego 

w województwie podlaskim” w ramach wsparcia szkół prowadzących kształcenie zawodowe 

 

 

 

Nazwa Szkoły i dane adresowe:  

 

 

 

Terminy szkolenia:  

    

1. dzień 26.02.2019 r. 

2. dzień 12.03.2019 r.   

 

Miejsce szkolenia: 

 

Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru 

Funkcjonalnego, Mickiewicza 74 lok. 6 w Białymstoku 

 

Imię i nazwisko nauczycieli biorących udział w 

szkoleniu: 

 

1. …………………………………………….. 

2. …………………………………………….. 

3. …………………………………………….. 

Wyrażam zgodę i rekomenduję ww. nauczycieli do udziału w warsztatach z zakresu rekrutacji i promocji oraz 

budowania relacji z otoczeniem  

 

 ……………………………………… 

 podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr (dalej: 

„ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok. Z Administratorem można się 

kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok lub drogą e-

mailową pod adresem: fundacja@bfkk.pl  . 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem 

mailowym: iodo@rt-net.pl. 

mailto:fundacja@bfkk.pl


 

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie 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), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz ustawy z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. 

4. Przetwarzanie odbywa się w celu wykonania zlecenia, dzieła lub umowy cywilno-prawnej. 

5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich. 

6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  

7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa.  

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do 6 lat od zakończenia udziału w projekcie.  

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

11. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym, koniecznym do 

wykonania obowiązków Administratora. Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości realizacji umowy. 

12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

 

 

……………………………………………………………………… 

                                                                                              podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły 

 

 


