
 
 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KANDYDATA DO PROJEKTU APM 

„Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe” 
Zadanie 2, Podzadanie "Udział grupy studentów WM PB w Innovation Crunch Time w UTBM" 

UWAGA! Przed rozpoczęciem wypełniania formularza zgłoszeniowego należy zapoznać się z "Zasadami naboru uczestników projektu". Formularz zgłoszeniowy należy 
wypełnić w sposób czytelny w białych polach (pola szare pozostają niewypełnione). Przyjmowane będą jedynie kompletne, poprawnie wypełnione formularze. 

Dane podstawowe 

Imię/imiona  Nazwisko  

Nr telefonu  E-mail   Płeć M  K  

 

Kierunek / średnia ocen ze studiów 

Kierunek studiów  Forma studiów  

Stopień studiów  Rok i semestr studiów  

 

Średnia ocen z ostatniego semestru Potwierdzenie pracownika dziekanatu Liczba punktów 

   

Znajomość języków obcych 

Język Poziom znajomości języka  Rodzaj dokumentu potwierdzającego poziom znajomości języka 
(kserokopię dokumentu należy dodać w postaci załącznika) 

Liczba punktów 

1 Język angielski    

2 Język francuski    

Działalność naukowa i organizacyjna  

Rodzaj działalności Krótki opis działalności Potwierdzenie osoby odpowiedzialnej Liczba punktów 

1 Działalność w kole naukowym    

2 Działalność promocyjna na rzecz Wydziału    

3 Działalność w Samorządzie Studenckim    

4 Działalność społeczna / wolontariat    

5 Udział w konferencjach / szkoleniach / 
wyjazdach 

   

6 Otrzymane nagrody / wyróżnienia    

7 Publikacje naukowe, popularno-naukowe    

Źródło informacji o projekcie NAWA APM 

Źródło informacji o projekcie NAWA APM  Strona internetowa NAWA 

 Strona internetowa PB / WM PB 

 Informacja otrzymana pocztą elektroniczną 

 Znajomi / koledzy 

 Inne (jakie?):   

 

*Wyrażam chęć uczestnictwa w projekcie „APM - Międzynarodowe partnerstwa akademickie” finansowanym ze środków Narodowej Agencji Wymiany 
Akademickiej NAWA. 
*Oświadczam, że zapoznałam/-em się z Zasadami naboru uczestników projektu dostępnymi na stronie internetowej projektu i zobowiązuję się do ich 
przestrzegania. 
*Oświadczam, iż wszystkie informacje zawarte w formularzu są zgodne ze stanem faktycznym. 
 
 
……………………………………               …………………………… 
           Data, miejsce                                                                                                                                                                                                           Czytelny podpis kandydata 



 
Informacja Administratora w związku z przetwarzaniem danych na potrzeby udziału w rekrutacji uczestników projektu Program APM - Międzynarodowe partnerstwa 
akademickie  – zgodnie z 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 (zwanego dalej RODO) 
 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok (zwana dalej Administratorem). 
2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować za pomocą poczty elektronicznej 

pod adresem: iod@pb.edu.pl; 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

a) przeprowadzenia rekrutacji uczestników projektu Program APM - Międzynarodowe partnerstwa akademickie, w ramach prawnie uzasadnionego interesu 

Administratora tj.: udzielenia wsparcia studentom - na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO , 

b) archiwizacji – na podstawie innych obowiązujących przepisów prawa regulujących te kwestie - art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

4. Dane osobowe będą ujawniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczący archiwizacji. 
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje Pani/Panu prawo do: 

a) sprostowania danych, 
b) usunięcia danych, 
c) ograniczenia przetwarzania danych, 
d) przenoszenia danych, 
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 
f) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza 

powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie. 
Realizacja wyżej wymienionych praw odbywa się poprzez złożenie pisemnego podania do Administratora. 

7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości skorzystania z działań w 
ramach projektu APM - Międzynarodowe partnerstwa akademickie 

8. Administrator nie przetwarza podanych danych osobowych w sposób opierający się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 
 
 

Zapoznałam/em się 
 

……………………………………….. 
Data i czytelny podpis kandydata 

 

mailto:iod@pb.edu.pl

