
Kwestionariusz zgłoszenia udziału w Studium szkolnej pomocy psychologicznej i interwencji 

kryzysowej organizowanego przez Stowarzyszenie KLANZA w Białymstoku 

(proszę wypełnić czytelnie) 

 
Imię i nazwisko 

 
 
 
 

 
 

Nazwa szkoły wraz z adresem 

 
 
 
 
 

 
 

Stanowisko pracy                          
(niewłaściwe skreślić) 

 
 

pedagog/psycholog 
 
 

 
 

Osobisty adres  e-mailowy 

 
 
 
 
 

 
 

Osobisty numer telefonu 

 
 
 
 
 

 

Deklaruję udział w pełnym wymiarze szkolenia. 

 

Data ………………………………………         Podpis czytelny  …………………………………………… 

 

W załączeniu należy przesłać podpisaną informację RODO                                                                        

(bez jej załączenia zgłoszenie nie podlega rekrutacji) 

 

Wypełnioną dokumentację zgłoszeniową należy przesłać na adres e-mailowy: 

studiumKlanza@gmail.com w terminie do 21 września 2020 roku 

 

 

Zadanie publiczne współfinansowane  ze środków Województwa Podlaskiego  

mailto:studiumKlanza@gmail.com


Obowiązek informacyjny w zakresie rekrutacji  

Studium szkolnej pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej 
 
 

1. Administratorem danych osobowych jest PSPiA KLANZA Oddział Białostocki (dalej: 
„ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Witosa 15B lok. 12, 15-660 Białystok. Z Administratorem 
można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Witosa 15B lok. 
12, 15-660 Białystok lub drogą e-mailową pod adresem: bialystok@klanza.org.pl 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych -  Andrzeja Rybus-Tołłoczko,  
z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl. 
3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą, lecz 
nie na podstawie szczegółowych przepisów prawa, a na podstawie przekazanych danych 
osobowych. 
4. Przetwarzanie odbywa się w związku z procesem rekrutacyjnym na szkolenie oraz 
przeprowadzenia szkolenia. 
5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich. 
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich. 
7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie 
przepisów prawa oraz umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także osobom 
upoważnionym przez opiekunów prawnych. 
8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w okresie procesu rekrutacji, 
udziału w szkoleniu i po jego zakończeniu oraz w celach statystycznych. 
9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 
10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie wiązało się 
z brakiem możliwości skorzystania z oferty Administratora. 
12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 
 
Zgoda na przetwarzanie danych: 
 
Ja, …………………………… wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. 
 
 
………………………………………   …………………………………… 

/data/        /podpis/ 
 

 

Zadanie publiczne współfinansowane  ze środków Województwa Podlaskiego  


