
                                                                                    
            

       TAK, Jestem zainteresowana/zainteresowany udziałem w Projekcie Kierunek Kariera i chcę umówić 
się z doradcą zawodowym  na Bilans Kariery, proszę o kontakt w sprawie ustalenia terminu. 
 
Imie i nazwisko……………………………...…………………………………………………….……………….   
Tel./e-mail……………………………………………………………………………………………………….…. 
Wyrażam zgodę na użycie podanych wyżej danych do kontaktu ws. projektu Kierunek Kariera oraz przyjmuję do wiadomości poniższe zapisy: Administratorem moich danych 
osobowych przetwarzanych w ramach zbioru „Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020” jest Zarząd Województwa Małopolskiego stanowiący 
Instytucję Zarządzającą dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, 
adres do korespondencji ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków. Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji do projektu 
Kierunek Kariera. Podanie danych jest dobrowolne. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.  
 

Data i podpis………………………………………………………………………………………………………………………..  
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