
 

 

 

 

Załącznik nr 1 

 

CZĘŚĆ B Oferta - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

Dotyczący NABORU KADRY NAUCZYCIELSKIEJ 

do prowadzenia zajęć w Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych w ramach realizowanego 
projektu ze środków RPMP.10.01.05-12-0236/18-00 

 
 „Małopolskie Talenty – I, II i III etap edukacyjny – POWIAT MIASTO NOWY SĄCZ”  

prowadzonego przez Fundację Sądecką 
 

 „Małopolskie Talenty”  – realizowanego w ramach Poddziałania 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych Typ 

projektu B. koordynacja w regionie realizacji działań związanych ze wsparciem uczniów zdolnych 

 „Małopolskie Talenty – I, II i III etap edukacyjny – Powiat Miasto Nowy Sącz” – realizowanego  

w ramach Poddziałania 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych Typ projektu C. rozwój uzdolnień oraz 

pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów 

 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 

 

 

WYPEŁNIA KANDYDAT  DO KADRY NAUCZYCIELSKIEJ PROJEKTU - DRUKOWANYMI LITERAMI 

Dane podstawowe: 

1. Imię 4. Wiek 

2. Nazwisko 5. Data i miejsce urodzenia 

3. PESEL  

Dane kontaktowe 

1. Województwo  

2. Powiat   

4. Gmina  

5. Miejscowość  

6. Ulica
1
  

7. Nr budynku/lokalu  

8. Kod pocztowy  

9. Telefon kontaktowy  

10. Adres e-mail  

Nazwa szkoły Nauczyciela: 

 

Wykształcenie: 

 

 

 

 

 

                                                           
1
  W przypadku braku ulicy powtórzyć nazwę miejscowości 



 

 

 

 

Kwalifikacje do nauczania: 

 

 

 

Doświadczenie zawodowe: 

 

 

 

Rodzaj kompetencji (docelowo w ramach prowadzenia zajęć w CWUZ): 

1. j. angielski  TAK  NIE 

2. nauki matematyczno – przyrodnicze  TAK  NIE 

3. przedsiębiorczość  TAK  NIE 

4. technologie informacyjno – komunikacyjne TIK  TAK  NIE 

5. kompetencje ponadprzedmiotowe   TAK  NIE 

Rodzaj etapu edukacyjnego (docelowo w ramach prowadzenia zajęć w CWUZ): 

I etap edukacyjny (uczniowie szkół podstawowych kl. 5-6)  TAK  NIE 

II etap edukacyjny (uczniowie szkół podstawowych kl. 7-8)  TAK  NIE 

III etap edukacyjny (uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 

kończących się maturą i ponadpodstawowych kończących się 

maturą) 

 TAK  NIE 

 
Oferuję wykonanie: 

przeprowadzenie zajęć w wymaganej ilości godzin za następującą kwotę za 

godzinę lekcyjną: 

- brutto: …………………………… zł 

(słownie:….................................................)  

 
Do wniosku należy dołączyć: 
- Dokumenty potwierdzające wykształcenie 
- Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe 
- Zaświadczenie o aktualnym miejscu zatrudnienia 
- Certyfikat ukończenia warsztatów dla nauczycieli prowadzących zajęcia w CWUZ (opcjonalnie) 
 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w trybie art. 28 ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu:  

a) rekrutacji do prowadzenia zajęć pozaszkolnych w Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych projektu konkursowego 
„Małopolskie Talenty – I, II i III etap edukacyjny – powiat Miasto Nowy Sącz” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego,  

Przyjmuję do wiadomości, że: 
a) administratorem tak zebranych danych osobowych w celu rekrutacji do zajęć pozaszkolnych w Centrum Wsparcia 

Uczniów Zdolnych projektu konkursowego „Małopolskie Talenty – I, II i III etap edukacyjny– powiat Miasto Nowy 
Sącz” jest Fundacja Sądecka z siedzibą w: Niskowa 161, 33-395 Chełmiec, 

b) administratorem tak zebranych danych osobowych w projekcie pozakonkursowym „Małopolskie Talenty” jest 

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków, 
c) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w związku z rekrutacją do projektu konkursowego 

„Małopolskie Talenty – I, II i III etap edukacyjny – powiat Miasto Nowy Sącz” oraz projektu 
pozakonkursowego (koordynacyjnego) Małopolskie Talenty, 



 

 

 

 

d)  moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom uprawnionym do 
kontroli/weryfikacji poprawności prowadzonej rekrutacji, 

e) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 
możliwości wzięcia udziału w projekcie konkursowym „Małopolskie Talenty – I, II i III etap edukacyjny – 
powiat Miasto Nowy Sącz” oraz w projekcie pozakonkursowym (koordynacyjnym) „Małopolskie 
Talenty”, 

f) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.  
g) Administrator danych zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich 

zabezpieczenia przez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych 
zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu 
z przetwarzaniem danych osobowych. 

h) Administrator danych zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych 
danych osobowych. 

i) Administrator danych zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, przetwarzanych danych 
przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, 
zarówno w trakcie zatrudnienia ich u Zleceniobiorcy, jak i po ustaniu zatrudnienia. 

j) Administrator danych zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, 
materiałów, dokumentów i otrzymanych danych osobowych oraz danych uzyskanych w jakikolwiek 
inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane 
poufne”). 

k) Administrator danych oświadcza, że w związku z zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych 
poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody 
Zleceniodawcy w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia 
posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy. 

l) Administrator danych osobowych zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia, 
aby środki łączności wykorzystywane do odbioru, przekazywania oraz przechowywania danych 
poufnych gwarantowały zabezpieczenie danych poufnych w tym w szczególności danych osobowych 
powierzonych do przetwarzania, przed dostępem osób trzecich nieupoważnionych do zapoznania się  
z ich treścią.  

 
 
……………………………………     ……….………..…………………………………………………………. 
Miejscowość, data    Czytelny podpis kandydata/tki 


