
 
 

 
 
 

„Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, 
realizowane na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom” 

 

                                 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
Szkolenie przygotowujące nowych realizatorów „Programu wspomagania rozwoju 
psychospołecznego dzieci nieśmiałych” z obszaru profilaktyki selektywnej, rekomendowanego w 
ramach Systemu Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego. 

 

TERMINY* 
 

I Edycja 
25-27.06.2022 r. 

II Edycja 
2-4.07.2022 r. 

III Edycja 
2-4.09.2022 r. 

Proszę postawić X przy 

wybranym terminie    

 

MIEJSCE SZKOLENIA 

 

Fundacja ETOH, ul. Mszczonowska 6, 01-254 Warszawa 
tel. (22) 836 80 80, 836 80 89 www.etoh.edu.pl;  

 WYPEŁNIONE, PODPISANE ORYGINALNYM PODPISEM I ZESKANOWANE ZGŁOSZENIE PROSIMY 
PRZESŁAĆ DO 10 czerwca 2022 r. na adres mailowy: profilaktyka@etoh.edu.pl 

 

Kryteria udziału w szkoleniu:  

• wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów magisterskich, 

• osoby mieszczące się w grupie odbiorców: nauczyciele, wychowawcy (w szkole, w świetlicach 

socjoterapeutycznych, środowiskowych), realizatorzy programów profilaktycznych, pracownicy 

poradni psychologiczno-pedagogicznych. 

 
DANE OSOBY ZGŁOSZONEJ DO UDZIAŁU W SZKOLENIU: 

IMIĘ I NAZWISKO 

 
 

WYKONYWANY ZAWÓD WYKSZTAŁCENIE (KIERUNEK) 

    

TELEFON: ADRES E-MAIL 

  

 
 

NAZWA INSTYTUCJI KIERUJĄCEJ NA SZKOLENIE / MIEJSCE ZATRUDNIENIA 

  
 
 
 

ULICA NR LOKALU/DOMU 

  
 

KOD POCZTOWY  MIEJSCOWOŚĆ 

    

 

http://www.etoh.edu.pl/


 
 

 
 
 

„Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, 
realizowane na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom” 

 

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH 
W RAMACH PROJEKTU 

 
Podnoszenie kompetencji realizatorów programów profilaktycznych znajdujących się w Systemie 
Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego (Programu 
wspomagania rozwoju psychospołecznego dzieci nieśmiałych z obszaru profilaktyki selektywnej, 
rekomendowanego w ramach Systemu Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji 
Zdrowia Psychicznego). 
Zgodnie z art. 13 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 (Dz. Urz. UE.L Nr 
119), zwanego dalej RODO, Fundacja ETOH z siedzibą w Warszawie ul. Mszczonowska 6, informuje 
że:  
1. Administratorem danych, w tym danych osobowych, pozyskanych w ramach realizacji projektu 
„Podnoszenie kompetencji realizatorów programów profilaktycznych znajdujących się w Systemie 
Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego (Programu 
wspomagania rozwoju psychospołecznego dzieci nieśmiałych z obszaru profilaktyki selektywnej, 
rekomendowanego w ramach Systemu Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji 
Zdrowia Psychicznego).” jest Fundacja ETOH z siedzibą w Warszawie 01-254 ul. Mszczonowska 6;  
e-mail: etoh@etoh.edu.pl, tel. 22/836 80 80.  
2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. b i f RODO w celu realizacji zadań 
statutowych Fundacji ETOH, w tym w celu realizacji zadania publicznego pn. „Podnoszenie 
kompetencji realizatorów programów profilaktycznych znajdujących się w Systemie Rekomendacji 
Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego (Programu wspomagania rozwoju 
psychospołecznego dzieci nieśmiałych z obszaru profilaktyki selektywnej, rekomendowanego w 
ramach Systemu Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego).” na 
podstawie umowy zawartej ze Skarbem Państwa – Krajowym Centrum Przeciwdziałania 
Uzależnieniom. 
3. Odbiorcą danych osobowych będą wyłącznie podmioty, którym Administrator przekazuje dane 
osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub wiążących go umów, w tym Krajowe 
Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w zakresie niezbędnym do rozliczenia realizacji zadania 
publicznego, o którym mowa w punkcie 2.  
4. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 
profilowaniu.  
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do krajów trzecich.  
6. Dane osobowe będą przechowywane przez Fundację ETOH przez okres 5 lat od ukończenia 
realizacji przez Fundację ETOH zadania publicznego określonego w punkcie 2, czyli do 31.12.2027 r. 
7. Osobie biorącej udział w projekcie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 
poprawienia i sprostowania oraz do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania.  
8. Osobie biorącej udział w projekcie przysługuje w zakresie ochrony danych osobowych prawo 
wniesienia skargi na działania Fundacji ETOH do organu nadzorczego właściwego do przetwarzania 
danych osobowych. 
9.  Chcę otrzymywać na skrzynkę email informacje o najnowszych szkoleniach i projektach 
edukacyjnych organizowanych przez Fundację ETOH. Szkolenia dotyczyć będą rozwoju kompetencji w 
zakresie profilaktyki uzależnień oraz wspierania zdrowia psychicznego i rozwoju osobistego. 
 
 

Podpis…………………………………………………… 
Data……………………………………………………… 


