JUDAIZM – DZIEJE I KULTURA ŻYDÓW POLSKICH – HOLOKAUST
Seminarium szkoleniowe dla nauczycieli, edukatorów i pracowników miejsc pamięci
Jerozolima (25 listopada-5 grudnia 2018 r.)
Instytut Pamięci Yad Vashem
Międzynarodowa Szkoła Nauczania
o Holokauście

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau
MCEAH

ZGŁOSZENIE
Niniejszym zgłaszam swój udział w seminarium szkoleniowym organizowanym przez Instytut
Pamięci Yad Vashem w Jerozolimie oraz Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau
Imię:
Nazwisko:
Szkoła/Instytucja:
Adres:
Telefon/fax.:
E-mail:
Zgoda dyrekcji:
Adres zamieszkania
(ulica, miasto, kod pocztowy):
Telefon domowy/komórkowy:
E-mail prywatny:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Nr PESEL:
Numer paszportu i data
ważności:
Nr konta:
Data:

Podpis:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami.
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Oświadczam, że nie uczestniczyłem/-łam w seminarium wyjazdowym dla polskich edukatorów
realizowanym przez Instytut Yad Vashem w Jerozolimie:
…………………………………………………
(podpis)

Termin składania dokumentów upływa z dniem 20 września 2018 r.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) (dalej: „RODO”), informujemy, iż:
I.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau z siedzibą
w Oświęcimiu przy ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim, Polska
II. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych
powołanym w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau pod adresem e-mail: iod@auschwitz.org,
jak również pod adresem siedziby Administratora danych, zawartym w punkcie I,
III. Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 RODO w celu rekrutacji na
Seminarium szkoleniowe dla nauczycieli, edukatorów i pracowników miejsc pamięci w Jerozolimie.
IV. Okres przetwarzania danych osobowych Pani/Pana związany jest ze wskazanym powyżej celem ich
przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w którym
przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia
ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.
V. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo
do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych.
VI. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie
danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich
kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych. Przysługuje Panu/Pani
również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem,
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
VII. Dane osobowe Pani/Pana będą przekazywane określonym odbiorcom danych: uprawnionym
instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą
usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane np. firmom księgowym,
prawniczym, informatycznym, audytorom zewnętrznym itp.
VIII.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne i jest wymogiem przystąpienia do
rekrutacji. Brak podania danych osobowych będzie skutkował niedopuszczeniem do niniejszego
procesu rekrutacyjnego.
IX. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
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