
 

 

Formularz zgłoszeniowy  

udziału w cyklu szkoleń realizowanych w ramach mikroprojektu 

pn. „NOWA JAKOŚĆ OBSŁUGI W TURYSTYCE – NOWE KWALIFIKACJE” 

 

Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach   
Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020  

Oś priorytetowa: Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie.  

Cel szczegółowy: Poprawa jakości transgranicznej edukacji specjalistycznej i zawodowej. 

 

 

Imię i nazwisko   

 

Narodowość   

 

Adres korespondencyjny   

 

Numer telefonu   

 

Adres e-mail   

 

                            

Oświadczam, że  zapoznałem/ -łam się z regulaminem oraz akceptuję wszystkie zawarte 
w nim warunki.  

  

 

                …………………………………………….. 

1         Podpis uczestnika/czki1 

                                                           
1 Składając podpis wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie “BESKIDlove” z siedzibą 
: 34-370 RYCERKA GÓRNA 77B (przepisów o ochronie danych osobowych, tj. RODO (ROZPORZĄDZENIE 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)) (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Dz.U z 
2002r. nr 101, poz. 926 z póź. zm., – dane są niezbędne do realizacji projektów parasolowych pn. „MikroINTERREG PL-SK” 
oraz „MikroINTERREG-edu PL-SK”. Przyjmuję do wiadomości, że: administratorem moich zgromadzonych danych osobowych 
jest Stowarzyszenie “BESKIDlove” z siedzibą : 34-370 RYCERKA GÓRNA 77B,  któremu powierza się przetwarzanie danych 
osobowych, dbającemu, czy projekt, o którym mowa powyżej, realizowany jest w sposób prawidłowy; moje dane osobowe będą 
przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu, o którym mowa powyżej, oraz jego ewaluacji, kontroli, monitoringu i 
sprawozdawczości; moje dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom badawczym realizującymi na zlecenie 
Stowarzyszenia “BESKIDlove” badania ewaluacyjne, sprawozdawczość w ramach projektu, o którym mowa powyżej; moje dane 
osobowe będą wykorzystywane w celach statystycznych oraz w celu sprawdzenia, czy projekt, o którym mowa powyżej, 
realizowany jest w sposób prawidłowy; moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom współpracującym w 
celu realizacji założeń projektu, o którym mowa powyżej; podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich 
podania jestrównoznaczna z brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu organizowanym przez Stowarzyszenie  
“BESKIDlove” ; mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 


