
* Podana osoba będzie pełniła w projekcie rolę Opiekuna Klubu Debat Historycznych. 
 
W przypadku zaleceń epidemicznych uniemożliwiających przeprowadzenie programu w tradycyjnej 

formie odbędzie się on całkowicie lub częściowo  w formule on-line. 

Formularz zgłoszenia do programu  

„Kluby Debat Historycznych”   
w roku szkolnym 2022/23 

 
 

Dane nauczyciela* 

Imię i nazwisko  

Nauczany przedmiot  

Adres e-mail  

Bezpośredni telefon 
kontaktowy 

 

Dane szkoły 

Nazwa szkoły  

Adres  

Adres e-mail  

Telefon  

Czy szkoła brała udział w turniejach debat lub w podobnych 
wydarzeniach? 

 

Program skierowany jest do szkół, które nie uczestniczyły wcześniej regularnie w wydarzeniach i 
programach debatanckich.  

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu 
zgłoszeniowym  dla celów rekrutacji do programu „Kluby Debat Historycznych” w roku szkolnym 
2022/23. 
 
Oświadczam, że Dyrekcja Szkoły wyraziła zgodę na udział w programie „Kluby Debat 
Historycznych” w roku szkolnym 2022/23 
 
 
 

 
……………………………………………………………. 

(data i czytelny podpis) 
Miejsce na pieczęć szkoły: 



Ogólna klauzula informacyjna 

dla Opiekunów Klubu Debat Historycznych 

Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 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) – „RODO” informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Aleja 
Piłsudskiego 29, 05-070 Sulejówek; tel. (22)778 80 88 . 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Muzeum jest możliwy pod adresem: 
rodo@muzeumpilsudski.pl oraz pod adresem administratora danych. 

3. Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do  
programu „Kluby Debat Historycznych” w roku szkolnym 2022/23. 

4. Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 
lit. a) RODO), (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu 
ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami 

5. Podanie przez Panią/ Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacji 
do programu „Kluby Debat Historycznych”, a ich niepodanie będzie skutkowało pominięciem Pani/ 
Pana zgłoszenia do udziału w programie. 

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, których administrator upoważnił lub 
którym powierzył przetwarzanie danych (m.in. partnerzy projektu, obsługa prawna, podmioty 
świadczące obsługę serwerów, poczty elektronicznej, usługi pocztowe) oraz organom uprawnionym 
z mocy prawa. 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa spoza Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej. 

8. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy po zakończeniu procesu 
rekrutacji do programu „Kluby Debat Historycznych”,   wycofania przez Panią/Pana zgody na ich 
przetwarzanie lub  do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń 
wynikających ze zgłoszenia. 

9. Pani/ Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, 
w tym do profilowania. 

10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do treści danych osobowych i ich sprostowania;  

b) prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

c) prawo do wniesienia sprzeciwu; 

d) prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej 
cofnięciem; 

e) prawo do przenoszenia danych do innego administratora; 

f)  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

 

 

Potwierdzam zapoznanie się z powyższą klauzulą 

 

 

……………………………………………………………. 
(data i czytelny podpis) 


