KARTA ZGŁOSZENIA SZKOŁY DO PROJEKTU „DEUTSCH AG“
Niniejszym zgłaszam naszą szkołę do udziału w projekcie Deutsch AG Związku Niemieckich
Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce.

Szkoła

Nauczyciel

...........................................................................

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

Imię i nazwisko

………………………………………………………………………

...........................................................................

………………………………………………………………………

Adres e-mail

………………………………………………………………………

...........................................................................

Nazwa szkoły, adres, kod pocztowy, miejscowość,
województwo, numer telefonu, e-mail

Numer telefonu

Ilość uczestników…………………………………………………..

Deklaruję udział co najmniej 5 uczniów w projekcie Deutsch AG.

............................................................................

………………………………………………………………………

Podpis dyrektora szkoły

Pieczęć szkoły

Administratorem Twoich danych osobowych jest Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce (VdG) z siedzibą w
Opolu przy ul. Słowaciego 10, który w celu realizacji projektu Deutsch AG powierza przetwarzanie Twoich danych osobowych
Koordynatorowi projektu Deutsch AG, zwanemu dalej „Koordynatorem”. Z Koordynatorem możesz skontaktować się pod adresem
sybilla.dzumla@vdg.pl. Masz prawo wglądu do Twoich danych, ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia. Zgodę na przetwarzanie Twoich
danych osobowych możesz wycofać w każdym momencie. Podanie Koordynatorowi Twoich danych osobowych jest dobrowolne. Twoje
dane osobowe wykorzystywane są do informowania Ciebie o wszystkich zdarzeniach, jakie mają miejsce podczas realizacji projektu
Deutsch AG. Koordynator przetwarza Twoje dane osobowe tak długo, jak długo realizowany jest projekt Deutsch AG, lub do czasu, aż zlecisz
Koordynatorowi ich usunięcie. Twoje dane osobowe przetwarzane są przez Administratora danych osobowych – VdG – przez okres 5 lat od
zakończenia edycji, w której brałeś/brałaś udział. Twoje dane osobowe nie są wykorzystywane do profilowania. Twoje dane osobowe nie są
bez Twojej zgody udostępniane osobom trzecim. Twoje dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich. Masz prawo do wniesienia
skargi w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Przetwarzanie Twoich
danych osobowych odbywa się 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

………………………………………………………………….

………………………………………………………………………

Podpis dyrektora szkoły

Podpis nauczyciela

