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ZAŁĄCZNIK NR 6 DO ZASAD NABORU WNIOSKÓW NA KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW  BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROCESIE  OCENY 

WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH DO POLSKO-UKRAIŃSKIEJ RADY WYMIANY MŁODZIEŻY 

 

 

 
……………................, dnia ................................. 20…..   r.     

              (miejscowość) 

 

 

..................................................................... 
(imię i nazwisko) 

 

 

 

ZGODA KANDYDATA NA EKSPERTA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ NA 

UMIESZCZENIE DANYCH OSOBOWYCH W WYKAZIE KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW 

 

Wyrażam zgodę na: 

 

1) przetwarzanie danych osobowych ujawnionych przeze mnie
1
 w procesie: 

a) naboru kandydatów na ekspertów, 

b) prowadzenia wewnętrznego wykazu kandydatów na ekspertów, 

c) udziału w wyborze projektów 

 

oraz 

 

2) umieszczenie w prowadzonym przez FRSE, niepublikowanym i nieudostępnianym innym podmiotom, 

wewnętrznym wykazie kandydatów na ekspertów moich danych osobowych, obejmujących: 

a) imię i nazwisko, 

b) adres poczty elektronicznej, 

c) adres korespondencyjny 

d) kontaktowy numer telefonu 

e) dziedzinę, w której się specjalizuję 

 

 
 

Zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO) informujemy Panią/Pana, iż:  

- Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie, adres: Aleje 

Jerozolimskie 142A,  02-305 Warszawa. 

- Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a)  RODO. Przetwarzanie danych jest konieczne do 

przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko ekspertów oceniających wnioski złożone do projektu „Ponadnarodowa mobilność 

uczniów” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój”.   

- Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony szczególnymi przepisami prawa. 

- Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia - pod warunkiem, że pozwalają na to przepisy prawa 

lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, a także prawo do przenoszenia danych. 

- Pani/Pana dane nie będą również przekazywane do państwa pozostającego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (tzw. 

państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej. 

- Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie wyznaczyła osobę odpowiedzialną za zapewnienie przestrzegania przepisów 

prawa w zakresie ochrony danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@frse.org.pl  

 

 

 

_____________________ 
                            podpis 

                                                           
1 Dotyczy danych osobowych ujawnionych przez kandydata na eksperta w kwestionariuszach osobowych, oświadczeniach, wnioskach o aktualizację 

danych osobowych, etc. 


