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Formularz rekrutacyjny 

 

Projekt pt.: „Programowanie to język przyszłości. Warsztaty edukacyjne dla dzieci z programowania 

i robotyki”. 

 

Dane rodzica/opiekuna 

Nazwisko i Imię:  

Telefon kontaktowy:  

Adres e-mail:   

 

Dane dziecka: 

Nazwisko i Imię:  

Wiek:   

Klasa:  

Szkoła, do której 
uczęszcza dziecko 
(nazwa i adres)  

 

 

Uwaga: 
1. W związku z ograniczoną liczbą miejsc na warsztatach o przyjęciu na wybrane zajęcia decydować 

będzie kolejność wpłynięcia zgłoszeń. Do osób przyjętych na wybrane warsztaty, na podany  
w zgłoszeniu adres e-mail zostanie przesłanie potwierdzenie o zakwalifikowaniu się na zajęcia.  

2. Do osób, które nie zakwalifikują się, przesłana zostanie informacja o wpisaniu na listę rezerwową. 
3. Osoby, które są nieobecne przez 3 zajęcia z rzędu i nie poinformują o niedyspozycji (tj. np. 

chorobie lub innej istotnej przyczynie uniemożliwiającej udział w warsztatach) wykładowcę 
zostaną wykreślone z listy osób, w ich miejsce zostaje wprowadzona kolejna osoba z listy 
rezerwowej. 

 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
projektu przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.  
 

 
_______________________________                  

Data oraz własnoręczny podpis osoby uprawnionej 
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OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 
 
złożone w dniu______________________________ w ________________________________ 
 
przez: ___________________________________________ 
 
Jako przedstawiciel ustawowy dziecka/podopiecznego_______________________uczącego się w 
klasie______w szkole________________________________________________niniejszym wyrażam 
zgodę na:  
 
1.Przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego oraz nieodpłatne wykorzystywanie, 

używanie, obróbkę, powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie, na potrzeby projektu pt. „Programowanie 

to język przyszłości. Warsztaty edukacyjne dla dzieci z programowania i robotyki” realizowanego 

przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli (zwanego Organizatorem) dla szkół podstawowych,  

zwanego dalej „Projektem” oraz w celach informacyjnych, promocji i reklamy Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Małopolskiego  wizerunku i wypowiedzi mojego dziecka/podopiecznego, utrwalonych 

jakąkolwiek techniką, na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii, filmu, dokumentacji filmowej lub 

dźwiękowej). 

2.Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.  
 
3.Dla potrzeb projektu  wizerunek mojego dziecka/podopiecznego może być użyty do różnego rodzaju form 
elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, 
może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z jego 
udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na 
potrzeby projektu, oraz w celach informacyjnych, promocji i reklamy Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskiego  – bez obowiązku akceptacji produktu końcowego. 
 
4.Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w 
tym na portalach społecznościowych Facebook, Twitter, YouTube itp.  
 
5.Wizerunek dziecka/podopiecznego nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej dla 
dziecka/podopiecznego lub naruszać w inny sposób dóbr osobistych dziecka/podopiecznego. 
 
Ponadto, oświadczam, iż zostałam (-em) poinformowana (-y) o celu projektu i w pełni go akceptuję.  
 
Oświadczam, że zapoznałam(-em) się z klauzulami informacyjnymi i dobrowolnie wyrażam zgodę na 
nieodpłatne przetwarzanie danych osobowych moich/mojego dziecka dla potrzeb realizacji ww. projektu. 
Zostałam(-em) poinformowany o prawie dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia ich przetwarzania, wycofania zgody na przetwarzanie, prawie do przenoszenia danych, 
prawie do sprzeciwu oraz prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego.  
 
 

_______________________________                  
Data oraz własnoręczny podpis osoby uprawnionej 

 


