Sylwetka Uczestnika/Uczestniczki
Wioski Olimpijskiej
Ankieta kwalifikacyjna obozu naukowego Wioska Olimpijska (16–23.08.2020)

I. Dane Osobowe:
I.1: Imię i nazwisko:
I.2: Data urodzenia:
I.3. Szkoła średnia:
I.4. Adres zamieszkania:
I.5. Adres e-mailowy:
I.6. Numer telefonu kontaktowego:

II. Działalność naukowa i pozanaukowa Aplikującego/ Aplikującej:
II.1. Olimpiada przedmiotowa, w której zdobyłeś/-aś tytuł laureata/-ki lub finalisty/ki, rok uzyskania tytułu, nr lokaty*:
* w przypadku laureatów/-tek; Wymień wszystkie olimpiady, w których finale wziąłeś/wzięłaś udział. Wraz z
formularzem należy przesłać skany odpowiednich zaświadczeń.

II.2. Uczestnictwo w stażach naukowych, praktykach, szkołach letnich, konkursach,
publikacje (w tym tłumaczenia), referaty wygłoszone podczas konferencji/zjazdów
(tytuł referatu, nazwa, ranga i miejsce wydarzenia):

II.3. Wyróżnienia, stypendia i nagrody:

II.4. Działalność społeczna:

II.5. Znajomość języków obcych:
Wymień i umieść na skali A1–C2 wg standardów Rady Europy.

II.6. Zainteresowania naukowe:
Opisz w około 200 słowach swoje zainteresowania naukowe, przybliż nam swoje działania podejmowane w
celu ich rozwoju.

II.7. Działalność pozanaukowa:
Opisz krótko swoje inne zainteresowania i działalność pozanaukową.

III. Wioska Olimpijska:
Przypominamy, że w trakcie Wioski Olimpijskiej będziesz mogł/-a wziąć udział w dwóch warsztatach, odpowiedzi na poniższe pytania ułatwią nam zakwalifikowanie Cię do odpowiedniej grupy zajęciowej. Zastrzegamy, że niektóre z warsztatów proponowanych w folderze mogą nie zostać uruchomione ze względu na
zbyt małe zainteresowanie aplikujących.

III.1. Wymień zajęcia, w których chciał(a)byś wziąć udział w trakcie Wioski Olimpijskiej:
Maksymalnie trzy propozycje ułożone według priorytetu od najbardziej Cię interesującego.

1. ……………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………

III.2. Czy poza wymienionymi wyżej zajęciami, są jeszcze inne, które zwróciły Twoją
uwagę i w których udział rozważałeś/-aś?
Wymień te warsztaty ułożone według priorytetu od najbardziej Cię interesującego wśród warsztatów „rezerwowych”.

IV. List motywacyjny
Opisz, co udział w Wiosce Olimpijskiej będzie dla Ciebie znaczył, jak Ci pomoże w samorozwoju, a także jak
był(a)byś w stanie wzbogacić funkcjonowanie Wioski (maks. 500 słów).

V. Przetwarzanie danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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, s. 1) – dalej
RODO − informujemy, że:
V.1. Administrator danych osobowych
Stowarzyszenie Naukowe Collegium Invisibile z siedzibą w Warszawie (adres korespondencyjny: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa) jest Administratorem danych osobowych.
V.2. Osoba odpowiedzialna za ochronę danych
Osobą, z którą można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych, jest Przewodnicząca Zarządu
Stowarzyszenia Naukowego Collegium Invisibile, Maria Różańska, dostępna pod adresem e-mail info@ci.edu.pl lub
marysia.rozanska@gmail.com
V.3. Cele i podstawy przetwarzania
Jako administrator danych osobowych stowarzyszenie będzie je przetwarzać w celu umożliwienia udziału w Wiosce
Olimpijskiej Collegium Invisibile, w szczególności w celu przeprowadzenia rekrutacji (oceny aplikacji, poinformowania
o jej wynikach), skontaktowania podopiecznych i tutorów, planowania poszczególnych wydarzeń w ramach obozu i
przekazywania informacji organizacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda na przetwarzanie jest obowiązkowa (bez
niej niemożliwy będzie udział w rekrutacji).

W każdej chwili osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo do wycofania zgody, ale cofnięcie
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
V.4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych
Przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, data urodzenia, dane dotyczące szkoły
średniej, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, dane dotyczące olimpiad, konkursów, stypendiów, publikacji, referatów, innych osiągnięć i działalności społecznej.
V.5. Okres przechowywania danych
Dane osobowe będą przechowywane do czasu przygotowania przez zarząd Collegium Invisibile sprawozdania z działalności stowarzyszenia w roku akademickim 2019/20 tj. do czasu jesiennego obozu naukowego Collegium Invisbile.
V.6. Odbiorcy danych
Dane osobowe zostaną ujawnione członkom organów Stowarzyszenia Naukowego Collegium Invisibile oraz innym
wyznaczonym przez te osoby członkom Collegium Invisibile (zwłaszcza zajmującym się dziedzinami zainteresowań
kandydata), którzy będą uczestniczyć w procedurze oceny formularzy rekrutacyjnych i organizacji Wioski Olimpijskiej.
V.7. Prawa osób udostępniających dane osobowe
Zgodnie z RODO każdemu, czyje dane osobowe są przetwarzane, przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych (poprzez otrzymanie danych od administratora w formacie umożliwiającym
ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu);
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem).

Zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych w celu wzięcia udziału w rekrutacji na Wioskę
Olimpijską Collegium Invisibile. Zarazem zaświadczam, że zapoznałem/-am się z powyższymi informacjami
dotyczącymi sposobu przetwarzania danych w ramach rekrutacji oraz swoimi prawami i dysponuję ich kopią
w postaci elektronicznej.

…………………………………………………………………………….…….
Data i podpis aplikującego/aplikującej

