
 

        

 

Fundacja Edukacyjna SIŁACZKA  

ul. Pługowa 21, 94-238 Łódź 

KRS 0000364953;NIP: 727-27-68-635; REGON 100960257 

Nr konta: 67 1500 2295 1222 9000 3052 0000 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Ja, niżej podpisany/a………………………………………………, udostępniam swoje dane kontaktowe: 

tel:......................................................, e-mail:.........................................................................., 

w związku z czym dobrowolnie deklaruję uczestnictwo w projekcie: 

 "Nauczycielki i nauczyciele - liderami konstruktywnego rozwiązywania konfliktów społecznych", 

będącym realizacją zadania publicznego o nazwie: organizowanie i prowadzenie warsztatów umiejętności 

radzenia sobie z agresją i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania jakichkolwiek form 

przemocy, 

realizowanym przez Fundację Edukacyjną SIŁACZKA,  
dofinansowanym z budżetu Miasta Łodzi. 
 
Uczestnictwo zakłada udział w cyklu spotkao szkoleniowo-warsztatowych dotyczących konstruktywnego 

rozwiązywania konfliktów i przeciwdziałania przemocy domowej i rówieśniczej. 

Jednocześnie oświadczam, iż spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie t.j. 

jestem pracownikiem placówki systemu oświaty z terenu Łodzi. 

 
JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY 

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Edukacyjna SIŁACZKA, z siedzibą w Łodzi (94-238) przy ul. Pługowej 
21, KRS 0000364953, NIP 727-27-68-635, REGON 100960257. 
Wszelkie zapytania lub żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kierowad na adres siedziby 
Fundacji lub elektronicznie na adres e-mail: kontakt@silaczka.org.pl. 
Podane przez Panią/Pana w niniejszym formularzu dane będą przetwarzane przez Fundację Edukacyjną SIŁACZKA w 
celu udokumentowania Pani/Pana udziału w projekcie, przekazywania informacji z nim związanych oraz innych 
niekomercyjnych ofert edukacyjnych przygotowanych przez Fundację Edukacyjną SIŁACZKA. 
Pani/Pana dane możemy przekazywad odbiorcom, tj.podmiotom, organom administracji publicznej, w zakresie 
kontroli zadania publicznego, jakim jest realizacja projektu, organom lub osobom trzecim (którzy zgłoszą stosowne 
żądanie wskazując podstawę prawną). 
Zgodnie z właściwymi przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do danych, sprostowania danych, 
usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych.W celu realizacji Pani/Pana uprawnieo, 
prosimy o kontakt na adres siedziby Fundacji lub elektronicznie, na adres e-mail: kontakt@silaczka.org.pl. 
Podanie przez Panią/Pana danych jest niezbędne do prawidłowej realizacji projektu a odmowa ich podania skutkowad 
będzie niemożliwością wzięcia w nim udziału. 
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesieni skargi do właściwego organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

............................................................................... 
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