
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (pracownik) 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (Nauczyciel Praktycznej Nauki Zawodu) 

do projektu „Słoneczna Hiszpania drogą do sukcesu zawodowego” o numerze 2020-1-PL01-KA102-081195 w 

ramach akcji 1. – Mobilność uczniów i kadry  w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie 

Erasmus+ w roku 2020 współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+” 

 

Dane podstawowe kandydata/tki 

Imię   

Nazwisko   

Płeć   

PESEL   

Data urodzenia   

Obywatelstwo   

Adres zamieszkania (ulica, kod pocztowy, miasto)   

Telefon kontaktowy   

Email   

Informacje o kandydacie/tce 

Stanowisko   

Kierunek kształcenia   

Miejsce pracy  
(pełna nazwa, adres, numer NIP)   

Staż pracy    

 
projektu „Słoneczna Hiszpania drogą do sukcesu zawodowego” o numerze 2020-1-PL01-KA102-081195 w 
ramach akcji 1. – Mobilność uczniów i kadry  w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie 
Erasmus+ w roku 2020 współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+”. Wyrażam zgodę na 
wprowadzenie moich danych osobowych do systemów informatycznych Zakładowi Doskonalenia Zawodowego 
w Płocku, zgodnie z  art. 6 ust. 1 pkt a) RODO. 
 

Administratorem Danych Osobowych (zwanym dalej „ADO”) jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku z 
siedzibą w Płocku adres: ul. Ułańska 1; 09-402 Płock 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku wyznaczyła osobę odpowiedzialną za zapewnienie przestrzegania 
przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem e-mail: 
iod@zdz-plock.com.pl 

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 Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Płocku 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. 

 

 

 
 

…………………………..…………. 
podpis kandydata/tki 

 


