
 

 
 

Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ 

  

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

do projektu Erasmus+ o numerze 2021-1-PL01-KA121-VET-000006057 (Akredytacja 2021) realizowanego 

w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe Akcja 1 Mobilność 

edukacyjna - Mobilność uczniów 

 

Część A – wypełnia kandydat/ka (osoba ucząca się)  

 

Dane podstawowe kandydata/tki 

Imię   

Nazwisko   

Płeć    

PESEL   

Data urodzenia (dd/mm/rrrr)   

Obywatelstwo   

Adres zamieszkania (ulica, kod pocztowy, miasto)   

Telefon kontaktowy   

Email   

Informacje o kandydacie/tce 

Kierunek (skreśl niepotrzebne) 

 Technik budownictwa/ Technik geodeta/ Technik 

informatyk/ Technik robót wykończeniowych w 

budownictwie/ Technik architektury krajobrazu 

Liczba ukończonych lat kształcenia zawodowego 

(0/1/2/3) 
 2 

Rok szkolny (20../20..)  2021/2022 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu dla celów rekrutacji do projektu Akredytacja 2021 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/tki 

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

 
…………………………………………. 

data i podpis rodzica/opiekuna 

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 

 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie 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 (ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO) 
1. Administratorami danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Umowy i rozpowszechnianiem rezultatów 
uzyskanych po jej zakończeniu przez organizację wysyłającą jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43, 00-
551 Warszawa oraz podmiot, który na zlecenie beneficjenta uczestniczy w realizacji projektu – Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku, 

ul. Świerklańska 42, 44-200 Rybnik tel.: +48.32.4222796, email: zsbrybnik@gmail.com wraz z Partnerami: APLICAPROPOSTA 
LDA (BragaMOB), Europuente i EU Mobility Sverige 
2. Dane te będą przetwarzane przez  Narodową Agencję (FRSE), ZSB w Rybniku i Komisję Europejską z uwzględnieniem 
konieczności przekazywania danych odpowiednim służbom odpowiedzialnym za kontrole i audyt zgodnie z przepisami UE.  
3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu Akredytacja 2021, w szczególności potwierdzenia 
kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań 
informacyjno-promocyjnych w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe Akcja 1 Mobilność 
edukacyjna  
4. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia 
wsparcia w ramach projektu. 

 

………………………………………….    …………………………………….……. 

data i podpis kandydata/tki     data i podpis rodzica/opiekuna 

mailto:zsbrybnik@gmail.com


 

 
 

Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ 

  

 

Część B – wypełnia wychowawca 

 

Imię i nazwisko ucznia/uczennicy ………………………………………………………………………. 

 

 średnia ocen z przedmiotów zawodowych (po kl. drugiej): 

 

 ocena z języka angielskiego (po kl. drugiej): 

 

 ocena z zachowania (po kl. drugiej): 

 

 frekwencja (do 30.10.2021r.): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
………………………………………………………………………………………..………. 

data i podpis wychowawcy 

 


