
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA PROGRAMU PRAKTYK 
ZAGRANICZNYCH W RAMACH PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ 

EUROPEJSKĄ, NR 2022-1-PL01-KA121-VET-000068313, REALIZOWANEGO W RAMACH 
AKREDYTACJI NR 2020-1-PL01-KA120-VET-096440, PRZYZNANEJ NA LATA 2022-2027   

 

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym 
oraz dokumentach złożonych przeze mnie w celu udziału w programie praktyk zagranicznych w ramach 
projektu nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000068313 pt. Mobilność edukacyjna inwestycją w przyszłość, 
przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Gliwicach z siedzibą w Gliwicach, ul. 
Kozielska 1, 44 – 100 Gliwice i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest 
dobrowolne, oraz że zostałem / -łam poinformowany / -na o prawie żądania dostępu do moich danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. 

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci wizerunku w celu promocji i 
upowszechniania rezultatów programu praktyk zagranicznych w ramach projektu nr 2022-1-PL01-
KA121-VET-000068313 pt. Mobilność edukacyjna inwestycją w przyszłość, przez Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Gliwicach z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 1, 44 – 100 Gliwice, 
i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych w postaci wizerunku jest dobrowolne, oraz 
że zostałem / -łam poinformowany / -na o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. 

Klauzula informacyjna:  

Administratorem Twoich danych osobowych jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  
Nr 1 w Gliwicach z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 1, 44 – 100 Gliwice. 
 
Dane kontaktowe do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych:  
Aleksandra Cnota – Mikołajec – inspektor danych osobowych w Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego Nr 1 w Gliwicach; e-mail: aleksandra@eduodo.pl 
 
Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty zewnętrzne zajmujące się obsługą  
informatyczną lub prawną administratora, instytucje kontrolne uprawnione do weryfikacji  
poprawności realizacji programu oraz podmioty zewnętrzne zajmujące się obsługą programu Erasmus+ 
z ramienia Komisji Europejskiej.  
 
Twoje dane będą wykorzystywane na potrzeby rekrutacji i realizacji programu praktyk, jego  
sprawozdawczości i kontroli a także promocji, upowszechniania rezultatów i sporządzenia raportów  
statystycznych.  
 
Twoje dane osobowe w postaci wizerunku mogą być zamieszczane na stronie internetowej  
www.ckziu.gliwice.pl oraz na profilu CKZiU Nr 1 na portalu społecznościowym Facebook. 
 



 

 
Twoje dane osobowe będą przekazywane do krajów trzecich w związku z międzynarodowym  
charakterem programu, w celu jego realizacji: poprzez portal Beneficiary Module oraz portal OLS  
(http://erasmusplusols.eu).  
 
Zasady przechowywania i przetwarzania danych przez portal Beneficiary Module są dostępne pod 
adresem https://ec.europa.eu/info/legal-notice_en#personal-dataprotection, a przez portal OLS pod 
adresem https://erasmusplusols.eu/privacy-statement/.  
 
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat. 
Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda. Podanie danych osobowych jest 
dobrowolne. W każdym czasie masz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, 
żądania dostępu do nich, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do 
przenoszenia tych danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, 
z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, w przypadkach kiedy przetwarzamy Twoje dane 
osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Niepodanie nam danych osobowych 
lub cofnięcie zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia uczestnictwo w programie praktyk 
zagranicznych w ramach projektu nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000068313 pt. Mobilność edukacyjna 
inwestycją w przyszłość, 
W przypadku, gdy uznasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych odbywa się w sposób 
nieuprawniony przysługuje Ci skarga do organu nadzorczego w zakresie danych osobowych.  
 
Dodatkowe informacje na temat ochrony danych osobowych w Programie Erasmus+ znajdują się na  
stronie: https://erasmusplus.org.pl/polityka-prywatnosci-w-programie-erasmus 
 
 
 
 
Data: ……………………………………… Podpis: ………………………………… 
 


