
                                                              

„ Współfinansowane przez Unię Europejską ” 

 

Informacja o przetwarzaniu danych w ramach rekrutacji do projektu 
 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE 

L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – 
Curie w Pustkowie-Osiedlu, Pustków-Osiedle 34a, 39 - 206 Pustków 3 

2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: iod@zszpustkow.edu.pl 
3) celem przetwarzania jest: 

W przypadku danych ucznia: rekrutacja do projektu edukacyjnego „ERASMUS+” - Staże zagraniczne – praktyka 

czyni mistrza”, nr umowy: 2020-1-PL01-KA102-078661 w ramach projektu  Mobilność uczniów i kadry w 

sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+ w roku 2020 

a.   na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r., 

b. W przypadku danych rodzica/opiekuna prawnego: rekrutacja podopiecznego do projektu 
edukacyjnego „ERASMUS+” na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.. 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą  
a. Organ prowadzący – Starostwo Powiatowe w Dębicy 
b. Związki zawodowe działające na terenie Powiatu Dębickiego 
c. Jednostka finansująca projekt 
d. Inne urzędy uprawnione przepisami prawa 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu 
do którego Pan/Pani aplikują, 

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi wzięcie udziału 

w procesie rekrutacji do projektu „ERASMUS+”-  Staże zagraniczne – praktyka czyni mistrza”, nr umowy: 
2020-1-PL01-KA102-078661 w ramach projektu  Mobilność uczniów i kadry w sektorze Kształcenie i 
Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+ w roku 2020 

 

 

…………………………………………………………………………….. 

             Data i podpis ucznia lub opiekuna prawnego 

 

      


