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RODO 

 

1. Administratorem danych osobowych uczestnika projektu jest TECHNIKUM TEB EDUKACJA 

W OPOLU ul.Krakowska 45-47,45-018 Opole (dalej zwany KOORDYNATOREM projektu). Dane 

będą wykorzystywane w celu realizacji projektu nr 2022-1-PL01-KA210-SCH-000081271 

Partnerstwa na rzecz współpracy, Partnerstwa na małą skalę (KA210-SCH)współfinansowanego 

z Unii Europejskiej programu Erasmus +, Akcja 2  w ramach Akcji 2 w sektorze Edukacja szkolna w 

naborze do 23  marca 2022.  

2. Z Inspektorem ochrony danych można się skontaktować pisząc na adres szkoły lub emailem. 

3. Dane osobowe dziecka i rodzica/opiekuna przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji 

do projektu. 

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego 

na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 RODO) w związku z art. 150, 151 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe. Zakres podania danych osobowych w 

FORMULARZU ZGŁOSZENIOYM UCZESTNIKA PROJEKTU wynika z przepisów prawa i jest 

niezbędny do realizacji celów związanych z realizacją projektu. 

5. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługi w imieniu i na rzecz 

administratora. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do: 

• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych o 

sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przekazania, 

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

• przenoszenia danych osobowych, 
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• wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą 

w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2. 

 

Opole, dnia …………                                      ............................................................................. 

                                                                                                 Czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów 


