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Projekt grantowy pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Pilica" w ramach projektu „Obywatel. IT - program rozwoju kompetencji

B
cyfrowych

osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie ślqskim i opolskim" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 20142020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa"

Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji

cyfrowych"

Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie grantowym (mikroprojekcie)
pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Pilica".

DANE OSOBOWE UCZESTNIKA PROJEKTU
Imię:
Nazwisko:
Data urodzenia:
Numer PESEL
Płeć:

• Kobieta

• Mężczyzna

Miejsce urodzenia:
Wiek w chwili zgłoszenia
uczestnictwa do projektu:

DANE TELEADRESOWE (Miejsce zamieszkania)
Miejscowość:
Numer budynku:
Numer lokalu:
Ulica:
Gmina:
Kod pocztowy:
Powiat:
Województwo:
Kraj:
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rozwoju kompetencji cyfrowych

osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śiqskim i opolskim" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 20142020, Oi Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa"

Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji

Telefon kontaktowy:
Adres e-mail:
Wykształcenie:
Osoba z niepełnosprawnościami
Osoba z niepełnosprawnościami ze
specjalnymi potrzebami
szkoleniowymi

DEKLARUJĘ UDZIAŁ W MODULE SZKOLENIOWYM:
(do wyboru 1 z 7 modułów, zaznacz „X" wybrany moduł)
Rodzic w Internecie
Mój biznes w sieci
Kultura w sieci
Działam w sieciach
społecznościowych
Moje finanse i transakcje w sieci
Rolnik w sieci
Tworzę własną stronę internetową

Oświadczam, ż powyższe informacje są zgodne z prawda i stanem faktycznym.
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Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji

cyfrowych"

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z 27.04.2016 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 (Dz. U. UE. L. Nr 119 poz. 1 z 2016 r.) - dalej RODO,
informujemy że:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy w Pilicy z siedzibą w
Pilicy przy ul. Żarnowieckiej 46a, 42-436 Pilica.
Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących
przepisów prawa.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
Na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jeśli będzie to konieczne, Pana/Pani dane będą
udostępniane innym administratorom, podmiotom przetwarzającym oraz osobom upoważnionym do
przetwarzania danych osobowych, które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje
obowiązki. Wymienieni odbiorcy danych zostaną zobowiązani do zachowania danych osobowych w
poufności w procesie ich przetwarzania.
Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Dane osobowe będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane, a po
ustaniu w/w celu będą przechowywane w celach archiwalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.
Przysługuje Panu/Pani prawo do: żądania dostępu do danych dotyczących osoby, której dotyczą,
sprostowania danych osobowych, żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego z
wyjątkami zastrzeżonymi obowiązującymi przepisami prawa.
Pana/Pani dane nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą
podlegały profilowaniu.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z deklaracja uczestnictwa w projekcie i
oświadczeniem o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego
proszę złożyć w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Pilicy, ul. Żarnowiecka 46a, 42-436
Pilica osobiście tub za pośrednictwem poczty lub e-mailowo na adres urzad@pilica.pl

