
 
 

 
 

Załącznik nr 2 do Regulaminu 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

DLA MENTOROWANEGO 

w programie mentoringu dla przedsiębiorstw społecznych - „mentorES-

biznesowe wsparcie przedsiębiorstw społecznych” 

Dane Mentorowanego 

Imię i Nazwisko  

Telefon  

Mail  

Dane firmy 

Nazwa firmy  

Branża działalności firmy  

Obszar wsparcia 

W jakim obszarze 

potrzebujesz pomocy 

Mentora? 

 

Do kogo chciałbyś 

aplikować – podaj imię i 

nazwisko jednego 

Mentora 

 

Preferowana forma 

kontaktu 

 Spotkanie osobiste 

 Telefon 

 On- line (mail, skype etc.) 

 Inne, jakie?................... 

  



 
 

 
 

KLAUZULA ZGODY 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imię i 

nazwisko, nr telefonu, e-mail, pełniona funkcja, nazwa reprezentowanej organizacji 

oraz wizerunek przez Administratora, tj. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, w celu zorganizowania, 

przeprowadzenia, w tym udostępnienia danych kontaktowych wybranemu Mentorowi 

oraz udokumentowania działań związanych z programem „mentorES – biznesowe 

wsparcie przedsiębiorstw społecznych”, współfinansowanego z projektu pn. 

„Małopolski Ośrodek Koordynacji Ekonomii Społecznej – etap III” zwanego dalej 

Projektem, jak również propagowania rozwiązań Projektu, realizowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-

2020. 

 …………………………………………………. 

 (data i podpis Uczestnika) 

Jednocześnie wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie mojego wizerunku w 

publikacjach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, do celów 

związanych z realizacją Projektu, w szczególności z upowszechnieniem wiedzy o 

ekonomii społecznej. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że fotografie, filmy 

lub nagrania związane z ww. wydarzeniem mogą być zamieszczone na stronie 

internetowej: Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie lub 

Województwa Małopolskiego, profilu na Facebooku oraz wykorzystane w materiałach 

drukowanych. 

 ……………………………………………… 

 (data i podpis Uczestnika) 

Oświadczam również, że zostałam/-em poinformowana/-y, że zgoda może zostać 

cofnięta w dowolnym momencie poprzez przesłanie Administratorowi (na adres 

ROPS w Krakowie, ul.  Piastowska 32, 30-070 Kraków, lub pocztą elektroniczną na 

adres biuro@rops.krakow.pl) oświadczenia o cofnięciu zgody. Wycofanie zgody nie 

ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej wycofaniem. 

……………………………………….………….. 

 (data i podpis Uczestnika) 

 



 
 

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) Nr 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 (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), zwanego dalej RODO, 

informujemy, iż: 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej w Krakowie z siedzibą: ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się 

skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@rops.krakow.pl 

3. Twoje dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, nr telefonu, e-mail, pełniona 

funkcja, nazwa reprezentowanej organizacji oraz wizerunek przetwarzane będą w 

celu zorganizowania, przeprowadzenia i udokumentowania działań związanych z 

programem „mentorES – biznesowe wsparcie przedsiębiorstw społecznych” jak 

również działań promocyjno-informacyjnych związanych z Projektem, na podstawie 

wyrażonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust 1 lit. a RODO). 

4. Odbiorcą Twoich danych osobowych będą podmioty, których uprawnienie do 

dostępu do ww. danych wynika z obowiązujących przepisów, w tym organy 

sprawujące funkcje nadzoru i kontroli nad realizacją zadań przez Regionalny 

Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, a także podmioty przetwarzające dane 

osobowe na polecenie administratora na podstawie zawartych umów (w tym 

podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane przy 

działaniach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz podmioty 

świadczące usługi pocztowe lub kurierskie). 

5. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Projektu oraz 

okres wynikający z obowiązujących Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w 

Krakowie regulacji z zakresu postępowania z materiałami archiwalnymi i inną 

dokumentacją. 

6. W granicach określonych przepisami prawa, w tym w szczególności RODO, masz 

prawo: 

1)  dostępu do treści danych, 

2)  sprostowania danych,  



 
 

 
 

3)  żądania ograniczenia przetwarzania danych,  

4)  przenoszenia danych,  

5)  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,  

6) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

jeżeli przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody,  

g) do żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym). 

7. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych 

narusza przepisy RODO. 

8. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do 

zorganizowania, przeprowadzenia i udokumentowania działań; niepodanie danych 

osobowych skutkuje brakiem możliwości przeprowadzenia działań. 

9. Twoje dane nie są wykorzystywane przy zautomatyzowanym podejmowaniu 

decyzji oraz nie podlegają profilowaniu. 

10. Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich (tj. poza Europejski 

Obszar Gospodarczy) ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.  
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