
Załącznik nr 1 

Ankieta rekrutacyjna do udziału w projekcie „Udział kadry nauczycieli w szkoleniach i
kursach w portugalskich instytucjach edukacyjnych”, realizowanego w Centrum
Kształcenia Sportowego w Szczecinie w ramach Programu Erasmus+ Akcja – KA122-SCH 
– Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej.

Wniosek nr 2021-2-PL01-KA122-SCH-000042096

1. Dane kandydata:

 
2. Kryteria rekrutacji: 

imię i nazwisko

data i miejsce urodzenia

adres zamieszkania

PESEL

stanowisko

miejsce zatrudnienia

numer telefonu

adres e-mail

dyscyplina sportowa/
specjalizacja

Kryteria formalne (wypełnia Kandydat) TAK/NIE

złożenie w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów, w tym 
oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
(zawarte w ankiecie rekrutacyjnej)

zatrudnienie w Centrum Kształcenia Sportowego na 
stanowisku  ...............................................................…

deklaracja promocji i szerzenia rezultatów projektu na stronie WWW 
szkoły

deklaracja aktywnego udziału w upowszechnianiu projektu

deklaracja aktywnego udziału w wyjeździe szkoleniowym

„Udział kadry nauczycieli w szkoleniach i kursach w portugalskich instytucjach edukacyjnych” finansowany
przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+.



Kryteria (wypełnia Kandydat) Punkty 1-30
(wypełnia Komisja 
Rekrutacyjna)

Motywacja do wzięcia udziału w mobilności

Zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły oraz realizację projektów 
szkolnych, współpracę szkoły z instytucjami zewnętrznymi, 
organizację dodatkowych przedsięwzięć na rzecz uczniów

Dotychczasowe zaangażowanie w opracowanie projektu oraz w 
działania z nim związane

Staż pracy

„Udział kadry nauczycieli w szkoleniach i kursach w portugalskich instytucjach edukacyjnych” finansowany
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…………………, dn.....................                                                    ……………………………
               miejscowość i data                                                                        czytelny podpis

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji projektu „Udział
kadry nauczycieli w szkoleniach i kursach w portugalskich instytucjach edukacyjnych”
realizowanego  w ramach programu Erasmus+ Akcja – KA122-SCH – Krótkoterminowe
projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej – Wniosek nr 2021-2-
PL01-KA122-SCH-000042096 jest Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie,
zarządzane przez dyrektora Macieja Parobczego.

            Zgodnie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 
osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo: 

• żądania dostępu do danych osobowych; 
• sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
• wniesienia sprzeciwu; 

Znajomość języka angielskiego w oparciu o wyniki testu 
poziomującego: (wypełnia Komisja Rekrutacyjna) 

……………………………………………………………………….

Rozmowa z kandydatem (wypełnia Komisja Rekrutacyjna) 
 
……………………………………………………………………….
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Wypełnia Komisja Rekrutacyjna

Na podstawie informacji zawartych w ankiecie rekrutacyjnej twierdzono, że kandydat
uzyskując ….. punktów, kwalifikuje się/nie kwalifikuje się do udziału w projekcie.



• wycofania zgody w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem;

• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-
193 Warszawa.

Zapoznałam/-em się z treścią powyższego.

…………………, dn.....................                                                    ……………………………
               miejscowość i data                                                                        czytelny podpis

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Kształcenia
Sportowego w Szczecinie zgodnie 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 95/96/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) publ. Dz. Urz.
UE L Nr 119, s. 1 w celu realizacji projektu „Udział kadry nauczycieli w szkoleniach i
kursach w portugalskich instytucjach edukacyjnych” realizowanego  w ramach programu
Akcja – KA122-SCH – Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w
edukacji szkolnej – Wniosek nr 2021-2-PL01-KA122-SCH-000042096.

…………………, dn.....................                                                    ……………………………
               miejscowość i data                                                                        czytelny podpis

Komisja Rekrutacyjna:

…………………………….

…………………………….
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