
 

 

Załącznik nr 2  
do Regulaminu projektu Działanie w CHMURZE 

 
FORMULARZ REKRUTACYJNY 

 

dla szkół ponadpodstawowych z województwa lubelskiego 
 

do projektu Działanie w CHMURZE  
 

Informacje wypełniane przez Fundację Tu i Tam 

Data wpłynięcia  
 

Podpis   
 

 
 

Informacje wypełniane przez nauczyciela/kę 

Imię i nazwisko  
 

Telefon kontaktowy  
 

Adres e-mail  
 

Funkcja w szkole  
 

Nazwa i adres szkoły  
 
 
 

Powiat  
 

Gmina  
 

 
 
 
 
……………………………………………               ………………………………………… 
  data i podpis nauczyciela/ki                          pieczęć szkoły 
 



 

 

 

I. DODATKOWE INFORMACJE 

1. Dlaczego jest Pan/Pani 
zainteresowany/a udziałem w 
projekcie „Działanie w 
CHMURZE”? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Czy szkoła, którą Pan/Pani 
reprezentuje w przeszłości brała 
udział w innych projektach 
edukacyjnych dofinansowanych 
z funduszy zewnętrznych? Jeśli 
tak,  proszę o podanie nazw 
projektów? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Czy szkoła, która Pan/Pani 
reprezentuje posiada 
doświadczenie w 
prowadzeniu/organizowaniu 
akcji społecznych, 
charytatywnych, obywatelskich? 
Jeśli tak, proszę o podanie nazw 
lub przykładu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

OŚWIADCZENIA KANDYDATA/KANDYDATKI 

 

1. Zapoznałam(-em) się z zasadami udziału w Projekcie zawartymi w Regulaminie realizacji 

Projektu i akceptuję jego treść. 

2. Zostałam(-em) poinformowana(-y), że Projekt jest finansowany ze środków Programu 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO. 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, obejmujących ww. informacje 

w celach sprawozdawczych oraz w zakresie monitoringu i ewaluacji Projektu. 

4. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie mojego wizerunku, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z 

dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 

631, z późn. zm.), do celów promocyjnych, na przykład w opracowywanych raportach, na 

stronie internetowej Projektu. 

5. Wyrażam zgodę na mój udział w badaniach ankietowych lub innych badaniach 

ewaluacyjnych, które odbędą się w trakcie realizacji Projektu i po jego zakończeniu. 

6. Jestem świadoma(-y), że złożenie ww. dokumentów nie jest równoznaczne z 

zakwalifikowaniem do udziału w Projekcie. 

7. Uprzedzona(-y) o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie 

nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że ww. dane są 

zgodne z prawdą. 

8. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

 

 

..………………………………………..…. 

      Czytelny podpis uczestnika/uczestniczki 

 

 

Realizując obowiązek informacyjny zgodnie z Art. 13 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) - tzw. RODO, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych dla 

celów rekrutacyjnych. 

 

 



 

 

 

Niniejszym informujemy, że: 

1. Administrator danych 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja „Tu i Tam” z siedzibą W Lublinie, 

ul. Szafirowa 20/18, 20-573 Lublin, mail: kontakt@fundacjatuitam.pl 

2. Podstawa prawna 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o 

ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000), 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 (RODO), Kodeksem pracy, 

Statutem Fundacji „Tu i Tam” oraz Regulaminem uczestnictwa w projekcie. 

3. Cel i podstawa przetwarzania 

Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Fundację Tu i Tam w 

następujących celach: 

3.1 przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego do uczestnictwa w projekcie „Działanie w 

CHMURZE” oraz w celu utrzymania bieżącego kontaktu dla przyszłych procesów 

rekrutacyjnych w ramach innych projektów, inicjatyw lub działań prowadzonych przez 

Fundację Tu i Tam (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, udzielona zgoda), 

3.2 uczestnictwa w projekcie „Działanie w CHMURZE” (art. 6 ust. 1 lit. b RODO, dopełniania 

obowiązków wynikających w szczególności z Regulaminu uczestnictwa w projekcie (art. 6 ust. 

1 lit. c RODO) na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) oraz umowy nr 59/I/2020 

zawartej z Narodowym Instytutem Wolności na realizację ww. projektu.  

4. Informacja o wymogu podania danych 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w odniesieniu do celu opisanego w: 

pkt. 3.1 jest niezbędne dla prowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego oraz dla 

prowadzenia ewentualnych przyszłych naborów rekrutacyjnych. Konsekwencją odmowy 

podania danych będzie brak możliwości uczestniczenia przez Panią/Pana w tych procesach, 

· pkt. 3.2 jest niezbędne do uczestnictwa w projekcie Działanie w CHMURZE. 

 

 

 

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

                Miejscowość, data                                 Czytelny podpis nauczyciela/ki 


