Projekt nr 2019-1-PL01-KA102-064449
pn. „Europejskie praktyki wizją przyszłości”

Załącznik nr 1 Formularz rekrutacyjny

FORMULARZ REKRUTACYJNY
Nazwa projektu „Europejskie praktyki wizją przyszłości”.
Numer projektu 2019-1-PL01-KA102-064449
DANE KANDYDATA NA UCZESTNIKA
Imię/imiona i nazwisko
Nazwa Szkoły Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku*
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku*
*Niepotrzebne skreślić

Klasa II klasa/ III klasa/ IV klasa/ absolwent1*
*Niepotrzebne skreślić

Kierunek kształcenia
(zawód)
PESEL
Data i miejsce urodzenia
Adres zamieszkania

Ulica
Numer domu/
mieszkania
Miejscowość
Kod pocztowy
Gmina

Telefon kontaktowy (wymagany)
E-mail (wymagany)
Nazwa seria i numer dokumentu
tożsamości (wymagany)
(uwaga: wyłącznie paszport lub dowód osobisty)

Data wydania
Data ważności
1

Absolwenci, którzy ukończyli szkołę w roku szkolnym 2018/2019.
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DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Imię i nazwisko matki/
opiekuna prawnego
Imię i nazwisko ojca/
opiekuna prawnego
Adres zamieszkania
(wypełnić w przypadku, gdy miejsce
zamieszkania jest inne niż kandydata)

Telefony kontaktowe
rodziców/opiekunów prawnych
(wymagany)
Oświadczenie kandydata
1.

Niniejszym oświadczam, że dane wpisane w formularzu rekrutacyjnym są zgodne z prawdą.

2.

Wyrażam zgodę na udział w dalszych czynnościach rekrutacyjnych

3.

Zapoznałem / Zapoznałam się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz
akceptuję jego warunki.

4.

Oświadczam, że zobowiązuję się do wypełnienia wszystkich dokumentów w trakcie
udziału w Projekcie.

5.

Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/ poinformowany, iż Projekt „Europejskie
praktyki wizją przyszłości” jest realizowany w ramach programu Erasmus+; Akcja 1:
Mobilność edukacyjna realizowanego przy wsparciu finansowym uzyskanym z Komisji
Europejskiej.

6.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j. z późn. zm.) wyrażam
zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, promocji,
realizacji, monitoringu i ewaluacji projektu.

7.

Wyrażam zgodę /nie wyrażam* zgody na wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego
wizerunku dla potrzeb procesu rekrutacji, promocji, realizacji, monitoringu i ewaluacji
projektu.
*

Niepotrzebne skreślić

………………………………………...

………………………………………...

(miejscowość, data)

(czytelny podpis kandydata)
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INFORMACJA:
Z uwagi na obowiązek stosowania od dnia 25 maja 2018 r. 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) (dalej: Rozporządzenie RODO), aktualne będą poniższe zasady
związane z przetwarzaniem udostępnionych dla Powiatu Malborskiego, Starostwo Powiatowe w Malborku - Pani/Pana
danych osobowych:
I. Administratorem danych jest Powiat Malborski, Starostwo Powiatowe w Malborku, adres: Plac Słowiański 17, 82-200
Malbork. II. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Paweł Szarmach - jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej
pod adresem iod@powiat.malbork.pl III. W/w administrator danych osobowych, zgodnie z art. 6 Rozporządzenia RODO,
przetwarza dane osobowe, w przypadku gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: 1. osoba, której
dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych
celów; 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia
działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; 3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; 4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów
osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej; 5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; 6.
przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają
interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w
szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem. IV. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji
zadań wynikających z obowiązujących ustaw oraz zawartych umów i porozumień. V. W związku z przetwarzaniem
udostępnionych przez Pana/Panią danych osobowych przysługuje Pani/Panu: 1. prawo dostępu do swoich danych, na
podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO; 2. prawo do sprostowania swoich danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia
RODO; 3. prawo do usunięcia swoich danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO; 4. prawo do ograniczenia
przetwarzania swoich danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO; 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania swoich danych na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO; 6. prawo do przenoszenia swoich danych, na
podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO. VI. Dane osobowe mogą być przekazywane: 1. upoważnionym z mocy prawa
podmiotom; 2. dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz
poprawności działania systemów; 3. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia
korespondencji; 4. Podmiotom, z którymi współpracuje Administrator w zakresie obsługi interesantów (m.in.: tłumacz
przysięgły). VII. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art.6
ust.1 lit. a Rozporządzenia RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/ Panu prawo do
cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. VIII. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w administratora
Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie dobrowolnie podanych przeze mnie
moich danych osobowych zbieranych przez Powiat Malborski w celach związanych z rekrutacją, promocją,
monitoringiem, kontrolą i ewaluacją projektu pn. ,, Europejskie praktyki wizją przyszłości”
Zostałem(am) poinformowany(a) o celu zbierania danych (w tym o odbiorcach danych), prawie wglądu do swoich danych,
a także możliwości ich poprawiania.
Oświadczam, że dane przekazane przeze mnie są zgodne z prawdą.

………………………………………...

………………………………………...

(miejscowość, data)

(czytelny podpis kandydata)
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Oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych
1.

Niniejszym oświadczam, że dane wpisane w formularzu rekrutacyjnym są zgodne z prawdą.

2.

Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki/podopiecznego* w czynnościach rekrutacyjnych.

3.

Zapoznałem / Zapoznałam się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz
akceptuję jego warunki.

4.

W przypadku zakwalifikowania się, wyrażam zgodę na udział syna/córki/ podopiecznego*
w projekcie.

5.

Oświadczam, że w przypadku zakwalifikowania się do udziału w projekcie, syn/córka/
podopieczny* będzie uczestniczył w działaniach podejmowanych w ramach projektu.

6.

Jestem świadomy/ świadoma, że w przypadku nieuzasadnionej rezygnacji mojego
syna/córki/podopiecznego* z udziału w projekcie lub uzasadnianego usunięcia z projektu
mogę zostać obciążony / obciążona kosztami poniesionymi na organizację jego/jej udziału w
projekcie.

7.

Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/ny, iż Projekt „Europejskie praktyki wizją
przyszłości” jest realizowany w ramach programu Erasmus+; Akcja 1: Mobilność edukacyjna
realizowanego przy wsparciu finansowym uzyskanym z Komisji Europejskiej.

8.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j. z późn. zm.) wyrażam
zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka dla potrzeb procesu rekrutacji,
promocji, realizacji, monitoringu i ewaluacji Projektu.

9.

Wyrażam zgodę /nie wyrażam zgody* na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku
mojego dziecka dla potrzeb procesu rekrutacji, promocji, realizacji, monitoringu i ewaluacji
projektu.

*

Niepotrzebne skreślić

………………………………………...

………………………………………...

(miejscowość, data)

(czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych)

__________________________________
data wpływu, podpis pracownika szkoły
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INFORMACJE REKRUTACYJNE
Opinia wychowawcy na temat ucznia
Do 2,9 – 0 pkt
Średnia ocen na koniec 3,0–3,5 – 8 pkt
poprzedniego roku szkolnego 3,6–3,9 – 16 pkt
(właściwe podkreślić)
4,0–4,5 – 24 pkt
4,6 – powyżej 32 pkt
32 pkt
Ocena z zachowania na koniec – poprawna i poniżej – 0 pkt
poprzedniego roku szkolnego – dobra – 9 pkt
(właściwe podkreślić) – bardzo dobra i wzorowa – 18 pkt
18 pkt
Ocena z testu z języka obcego
(max. 30pkt) Język angielski ………………….
Uzyskanie min. 18 pkt z testu gwarantuje
pozytywną ocenę z języka obcego.
30 pkt
Osiągnięcia szkolne i pozaszkolne, w tym m.in.
– udział w konkursach i olimpiadach – 5pkt
– udział w zawodach sportowych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, krajowym – 5pkt
– działalność pozaszkolna w zakresie wolontariatu – 5pkt
– praca na rzecz klasy i szkoły – 5pkt
Łącznie:…………….
20 pkt

………………………………………...

………………………………………...

(miejscowość, data)

(czytelny podpis wychowawcy)
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