FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
(WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI)
ZGŁOSZENIE WAŻNE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

PROGRAM EDUKACYJNY "RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ"
PIECZĘĆ SZKOŁY

PEŁNA NAZWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….

INFORMACJE O SZKOLE

………………………………………………………………………………….
DANE SZKOŁY
………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

WOJEWÓDZTWO

MIEJSCOWOŚĆ

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

POWIAT

ULICA

-

………………………………………………………………………………
GMINA

………………………………………………

KOD POCZTOWY

POCZTA

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

EMAIL SZKOŁY

TELEFON SZKOŁY

OŚWIADCZENIE

DANE SŁUŻBOWE NAUCZYCIELI

KONTAKT

DYREKTOR SZKOŁY
IMIĘ I NAZWISKO:

………………………………………………………………………………………………

TELEFON:

………………………………………………………………………………………………

EMAIL:

………………………………………………………………………………………………
NAUCZYCIEL 1

NAUCZYCIELE ZGŁOSZENI DO PROGRAMU
.

NAUCZYCIEL 2

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

IMIĘ I NAZWISKO:

IMIĘ I NAZWISKO:

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

TELEFON:

TELEFON:

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

EMAIL:

EMAIL:

OŚWIADCZENIE DYREKTORA
Oświadczam, że wyżej wymienieni nauczyciele stawią się na szkoleniu pierwszej pomocy organizowanym
przez Fundację WOŚP oraz wprowadzą naukę pierwszej pomocy w ramach Programu Edukacyjnego
"Ratujemy i Uczymy Ratować" w klasach I-III w naszej szkole a o swoich działaniach w ramach
Programu informować będą Fundację WOŚP za pomocą formularza "KARTA PRZEPROWADZONYCH ZAJĘĆ".
KLAUZULA INFORMACYJNA => VERTE !!!

PROGRAM EDUKACYJNY "RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ"
NAUCZYCIEL 1

NAUCZYCIEL 2

DYREKTOR

1) WYRAŻAM ZGODĘ NA INFORMOWANIE MNIE PRZEZ FUNDACJĘ WOŚP O AKTYWNOŚCIACH I WYDARZENIACH
ZWIĄZANYMI Z PROGRAMEM EDUKACYJNYM „RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ" POPRZEZ:
- e-mail

- e-mail

- e-mail

- numer telefonu

- numer telefonu

- numer telefonu

2) WYRAŻAM ZGODĘ NA INFORMOWANIE MNIE O DZIAŁANIACH I AKTYWNOŚCIACH FUNDACJI WOŚP POPRZEZ:
- e-mail

- e-mail

- e-mail

- numer telefonu

- numer telefonu

- numer telefonu

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PROGRAMU RUR - KLAUZULA INFORMACYJNA

3) WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZEKAZYWANIE INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ
FIRMY ZŁOTY MELON SP. Z O.O. NALEŻĄCEJ DO FUNDACJI WOŚP I WSPIERAJĄCEJ JEJ DZIAŁALNOŚĆ POPRZEZ:
- e-mail

- e-mail

- e-mail

- numer telefonu

- numer telefonu

- numer telefonu

4) WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZEKAZYWANIE INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ PARTNERÓW FUNDACJI WOŚP POPRZEZ:
- e-mail

- e-mail

- e-mail

- numer telefonu

- numer telefonu

- numer telefonu

n

-

właściwe zaznaczyć

Fundacja WOŚP zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dalej RODO) informuję, iż:
1) administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
z siedzibą przy ul. Dominikańskiej 19c w Warszawie 02-738; tel.: 22 852 32 14;
2) w przypadku dodatkowych pytań dotyczących ochrony danych osobowych w Fundacji WOŚP prosimy pisać na adres mailowy
ochronadanych@wosp.org.pl;
3) Twoje dane osobowe przetwarzać będziemy:
a. na potrzeby obsługi Twojego udziału w programie „Ratujemy i Uczymy Ratować” i bieżącej komunikacji związanej z jego działalnością (Art. 6
ust 1 pkt. b RODO) – czas przetwarzania do końca Twojego uczestnictwa w programie, po rezygnacji dane usuniemy;
b. na podstawie zgody na newsletter nie związany z działalnością programu RUR (Art. 6 ust 1 pkt. a RODO) – czas przetwarzania aż do
odwołania zgody;
4) odbiorcą Twoich danych osobowych będą podwykonawcy Fundacji WOŚP w zakresie świadczonych przez nich usług w tym IT, kurierskich,
pocztowych, prawnych, hostingu poczty, zgodnie z podpisanymi umowami. Nie mają oni prawa korzystać z Twoich danych w swoich celach;
5) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej;
6) posiadasz 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) masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
8) podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziały w Programie Ratujemy i Uczymy Ratować. Jesteś zobowiązana/y do
ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału
w programie. W przypadku newsletterów podanie danych jest dobrowolne, natomiast jeśli ich nie podasz, nie będziemy mogli informować Cię
o działaniach nie związanych z programem RUR;
9) Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani w formie profilowania.

……………………………………………….

……………………………………………….

CZYTELNY PODPIS NAUCZYCIELA 1

CZYTELNY PODPIS NAUCZYCIELA 2

Oświadczam, iż osoby których dane wpisałem do bazy Programu RUR, wyraziły na to zgodę i zostały przeze mnie poinformowane,
zgodnie z powyższą klauzulą informacyjną, o tym kto i w jakim celu przetwarza ich dane.

………………………………………………..
CZYTELNY PODPIS I PIECZĄTKA DYREKTORA

ZGŁOSZENIE WYŚLIJ NA ADRES

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (RUR)
ul. Dominikańska 19c
02-738 Warszawa
tel.: +48228523214 | +48228523215 | fax: +48228520752 | e-mail: uczymyratowac@wosp.org.pl
NIP: 521-30-03-700 | KRS: 0000030897
Nasze konto: mBank 14 1140 1010 0000 5244 4400 1007

