
 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

Projekt „Prima Rodzina” 

 

Formularz wypełnia pełnoletni przedstawiciel rodziny w imieniu swoim  

oraz wszystkich jej członków, którzy deklarują chęć wzięcia udziału w projekcie. 

 

 

Imię nazwisko 
 

Adres zamieszkania 
 

Telefon 
 

 
 

Zgłaszam chęć uczestnictwa mojej rodziny w projekcie „Prima Rodzina”. 
 
 
 
 
 
 
………………………….......       …………………………………………… 
Miejscowość, data         (Czytelny podpis ) 
 

 

WAŻNE 

 

1. Wypełnienie formularza stanowi podstawę do zaproszenia osoby zgłaszającej na indywidualną 

rozmowę rekrutacyjną.  

2. Wypełnienie formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w projekcie. 

3. Formularz jest ważny wyłącznie wraz z Oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 

danych osobowych. 

4. Formularz zgłoszeniowy można: 

a. dostarczyć osobiście, wysłać pocztą pod adres: „Edugika”, ul. Warmińska 14/5, 10-545 

Olsztyn 

b. wysłać na adres e-mail: poczta@badzdobrejmysli.olsztyn.pl 

  

  



 

Podpisanie niniejszej zgody jest dobrowolne, jednakże odmowa oznacza brak możliwości 

weryfikacji dokumentów rekrutacyjnych. 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie  

z Rozporządzeniem 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celu 

rekrutacji do projektu „Prima Rodzina”.  

 

 

……………………………….. 
       (data, podpis) 

 

 Administratorem danych osobowych przetwarzanych ww. celach jest Stowarzyszenie 

„Bądź dobrej myśli” 10-762 Olsztyn,  ul. Wawrzyczka 42,  NIP: 739593034,  

Regon: 280083279, KRS: 0000245544 

 Zgodnie z Rozporządzeniem 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 

osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo: 

- żądania dostępu do danych osobowych; 

- sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

- wniesienia sprzeciwu; 

- cofnięcia zgody w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem; 

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 

Warszawa. 

Zapoznałam/-em się z treścią powyższego. 

 

……………………………….. 

      (data, podpis) 

 


