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Formularz Rejestracyjny w Generatorze
Wniosków
w projekcie "Centrum Mistrzostwa Informatycznego"
współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program
Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020

DANE PERSONALNE
Kowalska

2. Imię / Imiona

Janina

3. Płeć

X Kobieta

4. Niepełnosprawdność

X nie
tak
odmowa podania informacji

Mężczyzna

ZÓ

5. PESEL

R

1. Nazwisko

8

0

0

1

6. Data urodzenia

1980-01-01

7. Wiek

39

0

1

5

2

6

6

3

DANE KONTAKTOWE

łódzkie

Powiat

Łódź

Gmina

Łódź

Miejscowość

Łódź

Ulica

Projektowa

W

8. Adres zamieszkania (do
korespondencji)

Województwo

Nr budynku

1

Nr lokalu

-

Kod pocztowy

90-000

9. Obszar wg stopnia
urbanizacji (DEGURBA)

10. Nr telefonu kontaktowego

500000000

11. Adres e-mail

biuro@cmi.edu.pl

12. Wykształcenie

ponadgimnazjalne (ISCED 3)
pomaturalne (ISCED 4)
X wyższe (ISCED 5-8)

cmi.edu.pl

Biuro Projektu Partnera Wiodącego
ul. B. Stefanowskiego 18/22, lokal 14
90-924 Łódź
tel.: (42) 631-28-86

Projekt Centrum Mistrzostwa Informatycznego współﬁnansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020.

DANE KONTAKTOWE

14. Nazwa szkoły, w której
pracuje osoba rejestrująca się
lub z którą współpracuje

Zespół Szkół Politechniki Łódzkiej

R

13. Status osoby rejestrującej
się

nauczyciel stażowy
nauczyciel kontraktowy
nauczyciel mianowany
X nauczyciel dyplomowany
wykładowca Uczelni Wyższej współpracujący ze szkołą/placówką, w
której mógłby prowadzić koło informatyczne
doktorant Informatyki lub nauk pokrewnych współpracujący ze
szkołą/placówką, w której mógłby prowadzić koło informatyczne
student Informatyki lub nauk pokrewnych, współpracujący ze szkołą
ze szkołą /placówką, w której mógłby prowadzić koło informatyczne
pracownik branży informatycznej lub nauk pokrewnych – praktyk współpracujący ze szkołą /placówką, w której mógłby prowadzić koło
informatyczne
X inny status (developer branży IT)

Województwo

łódzkie

Powiat

Łódź
Łódź

ZÓ

Gmina
15. Adres szkoły, w której
pracuje osoba rejestrująca się
lub z którą współpracuje

Miejscowość

Łódź

Ulica

Różyckiego

Nr budynku

5

Nr lokalu

-

Kod pocztowy

93-586

727-002-18-95

17. REGON szkoły

101631461

18. Dane kontaktowe
dyrektora szkoły, w której
pracuje osoba rejestrująca się,
lub z którą współpracuje

Imię i nazwisko

Jan Kowalski

Telefon kontaktowy

600000000

Adres e-mail

jan@kowalski.pl

W

16. NIP szkoły

Pouczony(-a) o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, w tym o konieczności zwrotu
przyznanego w ramach projektu „Centrum Mistrzostwa Informatycznego” wsparcia

X Oświadczam, że podane przeze mnie dane w Formularzu Rejestracyjnym w Generatorze Wniosków i złożone oświadczenia są
prawdziwe.
X Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję warunki Kompletnego Schematu Grantowego w projekcie Centrum Mistrzostwa
Informatycznego i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
X Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art.233 § 1 Kodeksu karnego za składanie fałszywych
zeznań oświadczam, że nie byłem/am karany/a za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego.

cmi.edu.pl

Biuro Projektu Partnera Wiodącego
ul. B. Stefanowskiego 18/22, lokal 14
90-924 Łódź
tel.: (42) 631-28-86

Projekt Centrum Mistrzostwa Informatycznego współﬁnansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020.

X Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – przyjmuję do
wiadomości, że w trakcie realizacji projektu „Centrum Mistrzostwa Informatycznego”:

ZÓ

R

a) Administratorem danych zebranych w Generatorze Wniosków jest Partner Wiodący Projektu - Politechnika Łódzka (PŁ) oraz
Partnerzy Projektu: Politechnika Wrocławska (PWr), Politechnika Gdańska (PG), Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława
Staszica w Krakowie (AGH), Politechnika Warszawska (PW)
b) Politechnika Łódzka jako Partner Wiodący Projektu wraz z Partnerami Projektu PWr, PG, AGH, PW, wyznaczyła Inspektorów Ochrony
Danych, nadzorujących prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony
swoich danych osobowych pod adresem:
PŁ: e-mail rbi@p.lodz.pl pod numerem telefonu 42 631 2039; lub pisemnie na adres: Politechnika Łódzka, ul. Żeromskiego
116, 90-924 Łódź
PWr: e-mail: iod@pwr.edu.pl lub pisemnie na adres: Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370
Wrocław
PG: e-mail: iod@pg.edu.pl pod nr telefonu 58 348 66 29
AGH: e-mail: iodo@agh.edu.pl pod nr telefonu 12 617 53 25
PW: e-mail: tomasz.buczek@pw.edu.pl pod nr telefonu 22 234 14 84
c) Administratorzy będą przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu realizacji procesu ubiegania się o grant w projekcie „Centrum
Mistrzostwa Informatycznego” na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
d) Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wzięcia udziału w
procesie aplikacji o grant w projekcie „Centrum Mistrzostwa Informatycznego” i dalszej realizacji projektu.
e) W każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednakże cofnięcie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
f) Dostęp do danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratorów do ich przetwarzania w ramach wykonywanych
obowiązków służbowych.
g) Zgodnie z RODO, przysługuje mi
✓ prawo dostępu do moich danych oraz otrzymania ich kopii;
✓ prawo do sprostowania (poprawiania) moich danych;
✓ prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
✓ prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
✓ prawo do przenoszenia danych;
✓ prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.
h) Po podpisaniu Umowy o powierzenie grantu w projekcie „Centrum Mistrzostwa Informatycznego” dane osobowe zawarte w
Generatorze Wniosków zostaną powierzone Instytucji Pośredniczącej - Centrum Projektów Polska Cyfrowa, mającej siedzibę przy
ul. Spokojnej 13a, 01-044 Warszawa. Administratorem danych osobowych będzie wówczas minister właściwy do spraw rozwoju
regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Departament Rozwoju Cyfrowego, mający siedzibę przy Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507
Warszawa.
i) Przyjmuję do wiadomości, że powierzone dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Centrum Mistrzostwa
Informatycznego”, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji,
kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na
lata 2014-2020.

W

INFORMAJE O FORMULARZU:
Nr IP użytkownika, z którego zaznaczono oświadczenia i zgody: 212.51.216.143

cmi.edu.pl

Biuro Projektu Partnera Wiodącego
ul. B. Stefanowskiego 18/22, lokal 14
90-924 Łódź
tel.: (42) 631-28-86

Projekt Centrum Mistrzostwa Informatycznego współﬁnansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020.

