
   
Zadanie publiczne współfinansowane 

ze środków otrzymanych od 
Narodowego Instytutu Wolności  - 
Centrum Rozwoju Społeczeństwa 

Obywatelskiego w ramach Programu 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

 

 

 

JESTEM ZAINTERESOWANA/Y UDZIAŁEM W PROJEKCIE 

„AKADEMIA TRENERA NGO - warsztat rozwoju kompetencji trenerskich 
przedstawicieli organizacji pozarządowych” 

 

Imię:  

 
Nazwisko: 

 

 
Telefon kontaktowy: 

 

 
Adres zamieszkania: 

 
 

 
 

Adres mail: 
 

 
Wykształcenie: 

 Wyższe         

 Średnie policealne 

 Inne     jakie?......................................................... 

Działalność w NGO , 
grupie nieformalnej, klubie 
seniora, kole gospodyń 
 
 
Status w organizacji / grupie 
 
 
 
 
Nazwa i dane teleadresowe 
organizacji (adres, telefon) 

 

 tak                                                                   pieczęć organizacji 

 nie                                                              wysyłającej uczestnika: 
   
                                                                                                                                                                                                                            

 członek organizacji 

 założyciel 

 pracownik w organizacji 

 wolontariusz 
 
....................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 
Napisz w kilku zdaniach 
dlaczego chciałabyś/chciałbyś 
uczestniczyć w projekcie  
i jakie jest twoje dotychczasowe 
doświadczenie w  działalności w 
NGO/ gr. nieformalnej  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA  
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Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie  

prawdy niniejszym oświadczam, że dane zawarte w karcie zgłoszenia  są  zgodne z prawdą. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji prowadzonej  przez CISTOR 

SPS. 

Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, 

że zostałam poinformowana o przysługującym mi prawie dostępu do treści tych danych i możliwości ich 

poprawiania, a także o prawie wycofania zgody na przetwarzanie tych danych w każdym czasie. 

 

……………………………………………                                             ……………………………………………………………… 

                   (data)                                                                 czytelny podpis (imię i nazwisko) 

 

 

 

 

INFORMACJA O REKRUTACJI: 

CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne informuje, iż liczba miejsc uczestników projektu jest 

ograniczona, a o zakwalifikowaniu do projektu decydować będzie kolejność zgłoszeń oraz wynik 

rozmowy kwalifikacyjnej (punktacja obejmować będzie m.in.: poziom motywacji, odnoszący się do 

odczuwanej/deklarowanej potrzeby uczestniczenia w projekcie, dodatkowo punktowany będzie 

poziom dotychczasowego zaangażowania i doświadczenia w działalności senioralnej w organizacjach 

pozarządowych.  

Osoby, które zakwalifikują się do projektu poinformowane zostaną mailowo i telefonicznie o tym 

fakcie. Z uczestnikami projektu podpisana zostanie umowa uczestnictwa w projekcie (prawa i 

obowiązki związane z przystąpieniem do projektu).  

Spośród osób niezakwalifikowanych, a deklarujących chęć udziału w projekcie i spełniających 

formalne warunki uczestnictwa, sporządzona zostanie lista rezerwowa, zgodnie z punktacją uzyskana 

w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.  

 

 

 

 



   
Zadanie publiczne współfinansowane 

ze środków otrzymanych od 
Narodowego Instytutu Wolności  - 
Centrum Rozwoju Społeczeństwa 

Obywatelskiego w ramach Programu 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

 

Oświadczenie: 

1.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wizerunku, przetwarzania zdjęć, w procesie rekrutacji i 
uczestnictwa w projekcie „AKADEMIA TRENERA NGO - warsztat rozwoju kompetencji trenerskich przedstawicieli organizacji 
pozarządowych” realizowanym przez CISTOR SPS. 

Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie.  

2. Oświadczam, że zostałam/em poinformowany o rozmieszczeniu kamer monitorujących w pomieszczeniach budynku 
CISTOR SPS, przy ul. Stokrotkowej 22, 87-100 Toruń. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez 
CISTOR SPS na potrzeby zainstalowanego monitoringu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. z 2002 Nr 101 poz. 926 z późn.zm.)  

3. Oświadczam, że zostałam/em poinformowany, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 
4.5.2016 r.), dalej RODO: 

1. administratorem moich danych osobowych jest CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne z siedzibą przy ul. 

Stokrotkowa 22, w Toruniu 87-100, tel.: 56 654 92 79, adres e-mail: cistor@cistorsps.pl reprezentowane przez 

członków zarządu, zgodnie z reprezentacją w KRS; 
2. w Instytucji został powołany Inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: 

ido@cistorsps.pl; 
3. dane osobowe, wizerunek przetwarzane będą , na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO; 
4. dane osobowe, wizerunek będą udostępniane w stopniu ograniczonym podmiotom uprawnionym do ich 

otrzymywania na podstawie przepisów prawa, w szczególności: 

 podmiotom obsługującym Instytucję w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy; 

5. dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania projektu „AKADEMIA TRENERA NGO - warsztat rozwoju 

kompetencji trenerskich przedstawicieli organizacji pozarządowych” oraz w obowiązkowym okresie 

przechowywania dokumentacji ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami; 
6. posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem; 
7. mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
8. dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania; 
9. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym; ich nie przekazanie spowoduje 

niemożność uczestnictwa w projekcie „AKADEMIA TRENERA NGO - warsztat rozwoju kompetencji 

trenerskich przedstawicieli organizacji pozarządowych”.  

 

……………………………………… 

    (data, podpis kandydata ) 
 


