
 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

(osoba ucząca się) 

CZĘŚĆ 1/3 

do projektu „W poszukiwaniu smaku” realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 

Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe – Etap II- Hiszpania. 

 

Udział w projekcie jest bezpłatny. Osoby, które zgłoszą chęć uczestnictwa i zostaną wybrane do udziału              

w projekcie, będą uczestniczyć w 3-tygodniowym stażu zawodowym w zagranicznych zakładach pracy       

w branży gastronomicznej i hotelarskiej w Hiszpanii. 

 

Część A – wypełnia kandydat (osoba ucząca się) 

 

Dane podstawowe kandydata 

Imię   

Nazwisko   

Płeć    

PESEL   

Data urodzenia (dd/mm/rrrr)   

Obywatelstwo   

Adres zamieszkania (ulica, numer domu/mieszkania, 

kod pocztowy, miejscowość, poczta) 

  

 

Telefon kontaktowy   

Email   

Informacje o kandydacie  

Tryb kształcenia zawodowego1   

Dziedzina kształcenia wg klasyfikacji zawodów2   

Liczba ukończonych lat kształcenia zawodowego (0/1/2/3)   

Rok szkolny (20….../20…...)   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu dla celów rekrutacji do projektu Dobry staż – dobry start 

realizowanego ze środków Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.). 

 

…………………………………….……. 

data i podpis kandydata 

Wyrażam zgodę na wzięcie udziału mojego syna/córki w jakimkolwiek działaniu typu mobilność.  

 

…………………………………………. 

data i podpis rodzica/opiekuna  

                                                 
1 np. Kształcenie dualne (przemienne), Szkoła ponadgimnazjalna, Szkoła policealna, inne 
2 Dostępne np. pod adresem: http://www.koweziu.edu.pl/kziu-ppkwz  

http://www.koweziu.edu.pl/kziu-ppkwz


 
Część B  

 

 

Dane kwalifikacyjne uczestniczki / uczestnika: 

 

Średnia ocen z wszystkich przedmiotów – I semestr 2022/2023  
Średnia ocen z przedmiotów zawodowych – 2022/2023  
Ocena z języka angielskiego – I semestr 2022/2023  
Frekwencja – I semestr 2022/2023  

 

 

 

Aktywność pozalekcyjna (udział i osiągnięcia w konkursach, zawodach sportowych, udział w obsłudze 

imprez gastronomicznych, wolontariat, itp.): 

 

Lp. Konkurs / zawody / osiągnięcia Punkty 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

 

 
Niniejszym, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) 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 (dalej zwanym „RODO”), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu dla celów rekrutacji do 
projektu „Ponadnarodowa mobilność  uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach 

Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. Wyrażam zgodę na wprowadzenie moich danych osobowych do systemów 

informatycznych Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju zgodnie z  art. 6 ust. 1 pkt a) RODO. 

Wyrażam zgodę na korzystanie z moich danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji tj. telefon, e-mail, adres do korespondencji, do celów 

projektowych. 

 

Administratorem Danych Osobowych (zwanym dalej „ADO”) jest Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich z siedzibą w Iwoniczu-Zdroju, adres: 

ul. Piwarskiego 19, 38-440 Iwonicz-Zdrój. 

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich wyznaczył osobę odpowiedzialną za zapewnienie przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony 

danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem e-mail: akasprzyk189@gmail.com 

Ponadto zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 RODO przysługuje pracownikowi prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia (jeśli pozwalają na 

to przepisy prawa) lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, a także prawo do przenoszenia danych. 

Dane nie będą przekazywane do państwa pozostającego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (tzw. państwa trzeciego) lub organizacji 

międzynarodowej. 

Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu spełnienia wymogów prawnych związanych ze stosunkiem pracy w Zespole Szkół Gastronomiczno-

Hotelarskich na podstawie art. 22(1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.). 

Dane będą przetwarzane przez okres wynikający z odrębnych przepisów prawa. 


