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(załącznik nr 2) 

Zgłoszenie do projektu Młodzież (dla) Miasta 2018/2019  

- opiekun merytoryczny 

 

Witaj! 

Formularz, który właśnie otworzyłaś/eś ma na celu poznanie Twoich oczekiwań odnośnie projektu 

„Młodzież (dla) Miasta” oraz roli projektowych opiekunów merytorycznych tj. osób wspierających 

młodzież rzeszowskich szkół średnich w realizacji ich własnych wydarzeń kulturalnych. Prosimy o 

przemyślane odpowiedzi i odesłanie wypełnionego dokumentu na kontakt@inkubatorkultury.eu do 

dnia 30 września 2018 roku.  

Po tym terminie odbędą się indywidualne spotkania z wybranymi osobami celem ustalenia szczegółów 

dalszej współpracy. 

1. Imię i nazwisko:  

2. Uczelnia/kierunek i rok studiów:  

3. Kontakt (telefon/e-mail):  

4. Opisz krótko swoje zainteresowania, pasje (max 5 zdań):  

 

 

 

5. Dlaczego chcesz wziąć udział w projekcie „Młodzież (dla) Miasta”? 

 

 

 

6. Czy brałeś udział w tego typu projektach? (Jeśli tak, napisz jakie to były projekty oraz 

gdzie i kiedy były realizowane) 

 

 

7. Jakie są Twoje oczekiwania względem projektu „Młodzież (dla) Miasta? 

 

 

8. Skąd dowiedziałaś/eś się o projekcie „Młodzież (dla) Miasta”? 

mailto:kontakt@inkubatorkultury.eu
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9. Uczestnicy projektu, stosownie do treści przepisu art. 6 ust. 1 pkt a 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 (dalej: „RODO”), wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora 

danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji i w trakcie przebiegu projektu Młodzież 

{dla} Miasta.  

10. Organizator projektu, stosownie do treści art. 13 ust.1 RODO, podaje następującą informację: 

a. Administratorem danych przetwarzanych w trakcie realizacji projektu (a także po jego 

zakończeniu) jest Estrada Rzeszowska z siedzibą w Rzeszowie ul. Jagiellońska 24, 35-

025 Rzeszów.  

b. Dane kontaktowe administratora danych: Estrada Rzeszowska z siedzibą w Rzeszowie 

ul. Jagiellońska 24, 35-025 Rzeszów. 

11. Przekazane nam dane zostaną wykorzystane do: 

a. zawarcia i wykonania porozumienia – podstawą prawną przetwarzania danych jest 

udzielona zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO, 

b. ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami - podstawą prawą przetwarzania 

danych jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Zamawiającego  – art. 6 ust. 1 

lit. f RODO. 

12. Podanie danych Uczestnika Projektu zamieszczonych w dokumentacji związanej z realizacją 

projektu jest wymogiem ustawowym lub umownym, oraz warunkiem zawarcia porozumienia 

o współpracy między Szkołą a Organizatorem.  

13. Organizator będzie przetwarzać dane przez okres niezbędny do zrealizowania niniejszej edycji 

Projektu oraz w okresie niezbędnym dla dochodzenia i obrony przed roszczeniami. 

14. Uczestnikom Projektu przysługuje prawo do: 

a. żądania dostępu do swoich danych przetwarzanych przez Organizatora,  

b. sprostowania (poprawiania) danych, 

c. usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, 

d. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

e. przeniesienia danych, co oznacza prawo do otrzymania danych przetwarzanych przez 

Zleceniobiorcę lub żądanie ich przeniesienia do innego podmiotu.  
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15. Zakres każdego z praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów 

prawa. To, z którego uprawnienia Uczestnik Projektu może skorzystać, zależeć będzie np. od 

podstawy prawnej oraz celu przetwarzania danych. Z tych praw Uczestnik Projektu może 

skorzystać składając pisemny  wniosek. 

Jeśli Uczestnik projektu uzna, że Organizator przetwarza dane jego niezgodnie z prawem, może 

wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 


