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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
do udziału w XIV edycji projektu „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”  

 
Imię i nazwisko nauczyciela:   ……………………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania:    ……………………………………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………………… 

Numer telefonu:     ……………………………………………………………………………………… 

Adres e-mail:     ……………………………………………………………………………………… 

Jestem nauczycielem przedmiotu:   ……………………………………………………………………………………… 

 

Nazwa szkoły:     ……………………………………………………………………………………… 

Adres szkoły:     ……………………………………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………………… 

Województwo:     ……………………………………………………………………………………… 

 

ZGŁOSZENIE 
 

Zgłaszam chęć udziału w XIV edycji projektu „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym” 

realizowanego przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej w roku szkolnym 2021/2022 w charakterze 

trenera projektu oraz deklaruję swój udział w szkoleniu przygotowującym do prowadzenia zajęć (zdalnym) planowanym 

na okres pomiędzy 10 a 14 stycznia 2022 r. 

 

Deklarowana liczba uczniów w projekcie: ………………………………………………………………… 

 

 

         ………………………………………………..                            ……………………………………………….. 

                           (miejscowość, data)                                                              (podpis nauczyciela) 
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Doświadczenie w realizacji projektów w zakresie edukacji finansowej/ekonomicznej/przedsiębiorczej: 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Uzasadnienie chęci udziału w projekcie „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Jak rozumie Pan/Pani potrzebę i zachciankę w kontekście zarządzania finansami osobistymi? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Proszę wskazać i krótko omówić konsekwencje nadmiernego zadłużenia: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                                            …………………………………………………………. 
                                                                                                                                                      (podpis nauczyciela) 
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PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 
Oświadczam, że zostałam(-em) poinformowana(-y) o przetwarzaniu moich danych osobowych oraz o moich prawach z tym związanych: 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Projektu jest Organizator Projektu: Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej (dalej SKEF) z 

siedzibą w Gdyni przy ul. Legionów 126. Można się z nim skontaktować: listownie: ul. Legionów 126, 81-472 Gdynia; telefonicznie: +48 58 6249872; 

mailowo: skef@skef.pl; poprzez stronę: https://www.skef.pl/dane-kontaktowe/. 

2. Dane osobowe Uczestników Projektu będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia i rozliczenia Projektu, publikacji informacji o projekcie w 

mediach, a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami 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. 

3. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników Projektu na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest umożliwienie Uczestnikom 

Projektu wzięcia w nim udziału i umożliwienie Organizatorowi Projektu jego przeprowadzenie i rozliczenie, opublikowanie informacji o projekcie oraz 

archiwizację dokumentów. 

4. Uczestnicy Projektu mają prawo do: 

a. żądania dostępu do swoich danych osobowych,  

b. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,  

c. żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, 

d. żądania ograniczenia przetwarzania danych, 

e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, których dane są przetwarzane, 

f. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Projekcie i umożliwienia Organizatorowi zorganizowania, 

przeprowadzenia i rozliczenia Projektu: 

a. w zakresie jaki dotyczy wykonania obowiązku rozliczenia finansowego Projektu, podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów 

ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o rachunkowości. 

6. Dane osobowe Uczestników Projektu nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

7. Dane osobowe Uczestników Projektu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym 

również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa: 

a. trzech lat od zakończenia Projektu w związku z ochroną przed roszczeniami – dotyczy wszystkich Uczestników Projektu; 

b. pięć lat od końca roku, w którym dokonano rozliczenia finansowego w związku z ustawą o rachunkowości. 

8. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w ust 2, odbiorcami danych osobowych Uczestników Projektu mogą być podmioty, którym 

Organizator Projektu zleca wykonanie czynności związanych z realizacją Projektu, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty 

przetwarzające) w szczególności podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, IT i ewaluacji projektu. 

 

 

 

          ………………………………………………..                            ……………………………………………….. 

                         (miejscowość, data)                                                                (podpis nauczyciela) 

 

https://www.skef.pl/dane-kontaktowe/
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AKCEPTACJA DYREKCJI 

 
Wyrażam zgodę na udział nauczyciela ……………………………………………………………………………………………… 

i zrekrutowanych przez niego uczniów w XIV edycji projektu „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu 

osobistym” i zobowiązuje się do nieodpłatnego udostępnienia pomieszczenia w szkole do przeprowadzenia zajęć 

edukacyjnych zorganizowanych w ramach projektu. 

 

Imię i Nazwisko Dyrektora:  ………………………………………………………………………………………….. 

 

 

        ………………………………………………….       …………………………………………………. 

                          (miejscowość, data)                            (podpis Dyrektora) 

 

 

 

…………………………………………………. 

 (pieczęć szkoły) 

 
 
 

 


