
 

Załącznik 1 

 

Deklaracja studenta / studentki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie 
udziału w projekcie pozakonkursowym o charakterze koncepcyjnym  

pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”  

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków  

Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

…………………………………………………………………………………………………... 
Imię i nazwisko                                                                                                                       Nr albumu 

 

…………………………………………… 
PESEL 

                                                                                  
…………………………………………………………………………………………………...                                               
Kierunek / Semestr studiów 

 

…………………………………………………………………………………………………... 
Adres zamieszkania 

 

……………………………                           …………………………………………………... 
Telefon                                                                                                                  e-mail                   

 
Osoba z niepełnosprawnościami / niepełnosprawna        TAK     NIE 

(Proszę zaznaczyć właściwe)   

 

Uzasadnienie chęci uczestnictwa w projekcie ze wskazaniem swoich potrzeb i oczekiwań. 

 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

…………………………………………………………………………………………………... 
Wnioskuję o zakwalifikowanie mnie do udziału w pozakonkursowym projekcie koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych  
w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” realizowanym przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie w związku  

z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Oświadczam, że:  

1. Zapoznałam/em się z Regulaminem rekrutacji praktykantów w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. 

„Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” – V nabór w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój  (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2. Przyjmuję do wiadomości, że złożenie Deklaracji udziału w projekcie nie jest jednoznaczne z przyjęciem mnie do projektu. 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie w celu 
przeprowadzenia procesu rekrutacji, realizacji, ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości Projektu „Program praktyk zawodowych 

w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”.  

4. Ja, niżej podpisany/a, niniejszym oświadczam, iż zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania moich 
danych osobowych przez PWSZ w Chełmie, co wypełnia obowiązek informacyjny z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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). 

 

 

 

 

 

Chełm, dnia …………… .                            ………………………………………. 
                                                                                                                                                                  Podpis  



 
 

 

Klauzula informacyjna dla studenta rekrutującego się do   

projektu pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”  
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków  

Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

W związku z przystąpieniem do projektu pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych 
Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, przyjmuję do wiadomości, 
iż: 

  

1. Administratorem moich danych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie z siedzibą 

przy ul. Pocztowej 54, 22-100 Chełm, adres e-mail: rektorat@pwsz.chelm.pl, tel. (082) 565 88 95. 

2. W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie funkcjonuje Inspektor Ochrony Danych, 

nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się 

za pośrednictwem adresu e-mail: iod@pwszchelm.edu.pl, tel. 665 170 003 lub pod adresem 

Inspektor Ochrony Danych ul. Pocztowa 54,  22-100 Chełm. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody uczestnika projektu.  

4. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie przetwarza moje dane osobowe w celach 

rekrutacyjnych, realizacji, ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości projektu. 

5. Podanie danych osobowych przez uczestnika projektu jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału 

w rekrutacji do projektu. 

6. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu, 

z uwzględnieniem zasad i przepisów obowiązujących przy realizacji projektu. 

7. Dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim z  wyjątkiem przypadków przewidzianych 

przepisami prawa lub w przypadku, gdy Uczelnia powierzy podmiotom trzecim przetwarzanie tych 

danych.  

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

9. Uczestnikom projektu przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania 

sprostowania swoich danych, prawo żądania usunięcia swoich danych, ograniczenia przetwarzania  

swoich danych osobowych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

oraz prawo do przenoszenia danych. 

10.  Uczestnikowi projektu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych. 

11.  Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 

profilowaniu. 

 

 

mailto:rektorat@pwsz.chelm.pl

