
    
 
 
  
 

 

Christlich-Soziales Bildungswerk Sachsen e.V.  

 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 

  

KARTA ZGŁOSZENIA  

na cykl szkoleń dla edukatorów żywieniowych  

Realizator szkoleń: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU 

w szkoleniach dla edukatorów żywieniowych realizowanych w ramach projektu pn. „Sieć 

edukacji żywieniowej dla zrównoważonego rozwoju Euroregionu Nysa” współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy 

INTERREG Polska – Saksonia 2014 – 2020 

 

 

IMIĘ I NAZWISKO:  

 

NAZWA INSTYTUCJI 

(jeżeli dotyczy): 

 

 

MIEJSCE ZAMIESZKANIA  

(miejscowość): 

 

ADRES E-MAIL :  

NR TELEFONU:  

PYTANIA/ZAGADNIENIA,  

które wymagają Państwa 

zdaniem szerszego 

omówienia. Podczas 

spotkania postaramy się na 

nie odpowiedzieć. 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

warunkiem uczestnictwa w szkoleniach jest wyrażenie niżej wymienionej zgody i oświadczeń:  

 Oświadczam, że zapoznałem/am się z Zasadami rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach.  
 Wydarzenie będzie fotografowane i filmowane w celu realizacji działań promocyjnych i 

informacyjnych w ramach projektu „Sieć edukacji żywieniowej dla zrównoważonego rozwoju 
Euroregionu Nysa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014 – 2020 
Wyrażam zgodę na nieodpłatne, wielokrotne i bezterminowe utrwalanie i rozpowszechnienie 
mojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach i filmach wykonywanych podczas szkoleń w ramach 
działań promocyjnych, upowszechnieniowych, rozliczeniowych i archiwizacyjnych projektu. 
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Materiał może być wykorzystywany oraz rozpowszechniany poprzez publikacje papierowe 
projektu, stronę internetową i portale społecznościowe, prezentacje multimedialne projektu, jak 
również w formie zdjęć i nagrań wykonanych w ramach działań promocyjnych i archiwizacyjnych 
projektu. Jednocześnie oświadczam, że wykorzystanie tych zdjęć i filmów nie stanowi naruszenia 
moich dóbr osobistych.  

 
 Zobowiązuję się do prowadzenia szkoleń i warsztatów w zakresie edukacji żywieniowej, 

organizowanych przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu w okresie trwałości projektu „Sieć 
edukacji żywieniowej dla zrównoważonego rozwoju Euroregionu Nysa”. Warunki umowy z 
edukatorem tj. termin, miejsce, tematyka szkoleń i warsztatów oraz wysokość wynagrodzenia, 
zostaną każdorazowo uzgodnione z edukatorem przed podjęciem zobowiązania.  

 Oświadczam, że swoje dane osobowe podaję dobrowolnie oraz, że są one zgodne z prawdą.  
  

      

..................................        .................................. 

(miejscowość, data)   (podpis) 

 

 

Obowiązek informacyjny 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej zwane RODO informuję, że w związku z 

przystąpieniem do projektu w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 pn. 

„Sieć edukacji żywieniowej dla zrównoważonego rozwoju Euroregionu Nysa”: 

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju z siedzibą w 

Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4.  

2) Podmiotem przetwarzającym Pana/Pani dane osobowe jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu  z 

siedzibą przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław. 

3) W sprawach związanych z Pana/Pani danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych w Centrum Projektów Europejskich pod adresem e-mail: iod@miir.gov.pl lub  iod@upwr.edu.pl. 

4) Szkolenia będą filmowane oraz fotografowane w celu realizacji działań promocyjnych i informacyjnych 
w ramach wdrażania projektu współfinansowanego w ramach Programu Współpracy Interreg Polska-
Saksonia 2014-2020.  Dane w postaci Pana/Pani wizerunku mogą być wykorzystywane i 
rozpowszechniane poprzez programowe publikacje papierowe, stronę internetową i portale 
społecznościowe, prezentacje multimedialne projektu, jak również w formie zdjęć i nagrań wykonanych 
w ramach działań promocyjnych i archiwizacyjnych projektu. 

5) Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c, RODO na podstawie ustawy prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) w celu realizacji w/w 

projektu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, audytu i sprawozdawczości, a 

także w celach związanych z odzyskiwaniem środków finansowych, celach archiwalnych oraz 

statystycznych; 

mailto:iod@miir.gov.pl
mailto:iod@upwr.edu.pl
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6) Jeśli będzie to konieczne dla organizacji szkoleń, o których mowa w pkt. 4,  Pana/Pani dane osobowe 

mogą być udostępniane następującym grupom podmiotów: 

 Minister Inwestycji i Rozwoju – Instytucja Zarządzająca Programem Współpracy Interreg Polska – 

Saksonia 2014-2020, 

 Wspólny Sekretariat – Inwestycja wspomagająca instytucję zarządzającą i komitet monitorujący o 

którym mowa w art. 23 rozporządzenia EWT, 

 Kontroler, o którym mowa w art. 23 rozporządzenia EWT, 

 Christlisch-Soziales Bildungswerk Sachen e. V. (CSB), 

 Osoby upoważnione przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, pracownicy i współpracownicy 

Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, dla których dostęp do wspomnianych danych jest 

konieczny dla prawidłowego wykonywania obowiązków, 

 Uczestnicy działań realizowanych w ramach projektu, 

 Wykonawcy realizujący działania w projekcie na zlecenie Uniwersytetu Przyrodniczego we 

Wrocławiu. 

7) Dane osobowe będą przetwarzane przez 5  lat od czasu zakończenia realizacji w/w projektu oraz 

wygaśnięcia wszelkich zobowiązań umownych lub do czasu wygaśnięcia praw i obowiązków 

wynikających z przepisów prawa. 

8) Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia 

zakresu ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do usunięcia danych oraz prawo do 

przenoszenia danych. 

9) Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzania lub Pana/Pani danych osobowych w dowolnym 

momencie. Skorzystanie z prawa do cofnięcia tej zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych 

osobowych, które nastąpiło do momentu wycofania zgody. 

10) W celu skorzystania z przysługujących praw, należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych 

Ministra Inwestycji i Rozwoju, pod adresem mailowym iod@miir.gov.pl lub iod@upwr.edu.pl. 

11) Dane osobowe nie będą podlegały automatyzowanym procesom podejmowania decyzji i profilowania. 

12) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pan/Pani, iż 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

13) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w warsztatach. 

mailto:iod@miir.gov.pl
mailto:iod@upwr.edu.pl

