
 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

udziału w projekcie „Pod wspólnym niebem – wdrożenie wspólnego, 

transgranicznego cyklu szkoleń specjalistycznych i zawodowych w 

branży lotniczej” współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy 

Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. 

 

 

 

Nazwisko: 

 

 
Imię: 

 

 

Data urodzenia: 

 

Pesel: 
 

 

Wykształcenie: …………………………………………………………………….. 

Doświadczenie zawodowe: 

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

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

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

Adres zamieszkania: 
 

.............................................................................  ..........…………………………… 
ulica, numer domu                  miejscowość 

 
 

………-……….    ………………………………………….. 
       kod pocztowy       poczta 

                  

               

  -   -     

           



 

Telefon:  ……………………………………………………………………………………. 
 

e-mail:  ……………………………………………………………………………………… 

 

Krótki list motywacyjny:    

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
 

Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o tym, że: 

• Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Górska Szkoła Szybowcowa 

Aeroklubu Polskiego „Żar” im. Adama Dziurzyńskiego z siedzibą przy ul. Górskiej 19, 34-312 Międzybrodzie Żywieckie 

• Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych w celu świadczenia usług związanych z 

rekrutacją do projektu, obsługi i udzielania informacji, w tym drogą e-mailową 

• Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze (art.6 ust.1 lic. C 

oraz art.9 ust.2 lit g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: RODO)  

• Państwa dane osobowe będą udostępnione przez Administratora Danych Osobowych wyłącznie: 

• podmiotom wspierającym Administratora w świadczeniu usług, z którymi została umowa powierzenia, 

• właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem 

• Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej. 

• Państwa dane będą przechowywane do czasu zamknięcia Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A 

Polska-Słowacja 2014-2020 (art.140 i 141 Rozporządzenia ogólnego), bez uszczerbku dla zasad regulujących pomoc 

publiczną oraz krajowych przepisów dot. archiwizacji dokumentów. 

• Informujemy, że posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania (jeżeli są 

nieprawidłowe lub niekompletne), usunięcia (jeżeli dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane 

przez Szkołę), ograniczenia przetwarzania (jeżeli dane są nieprawidłowe możecie Państwo żądać ograniczenia 

przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych) prawo do przenoszenia 

danych, prawo wniesienia sprzeciwu (tych danych których Szkoła nie będzie potrzebowała w celu kontroli przez 

organy publiczne, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody art.6 

ust.1 pkt. a RODO i art. 9 ust. 2 pkt. b RODO), prawo do bycia zapomnianym (jeżeli przepis prawa na to pozwala). 

• Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie, że przetwarzanie danych osobowych 

dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 

r. 

• Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu przeprowadzenia rekrutacji do projektu. Konsekwencją nie podania 

danych osobowych jest brak możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji. 

• Decyzje podejmowane wobec Państwa nie będą oparte na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji. Dane osobowe nie 

będą też poddawane procesowi profilowania. 

 

 

………………………………………………………………………………… 
Data i czytelny podpis kandydata 


