
 

 

 

Załącznik nr 1 

 

Indywidualny Plan Rozwoju 

 

1. Imię i nazwisko 

 

2. Zakres tematyczny kursu/szkolenia wraz z podaniem jego przykładowej nazwy 
z istniejących na rynku kursów/szkoleń [jako zakres tematyczny uznaj np. 
dziedzictwo kulturowe/ewaluacja/współpraca partnerska/komunikacja 
interpersonalna; przykładową nazwę szkolenia odnajdziesz na stronach 
internetowych dostawców szkoleń] 

Zakres tematyczny kursu/szkolenia 

 

Nazwa kursu/szkolenia/  

 

3. Dostawca (organizator) kursu/szkolenia [wpisz nazwę organizatora] 

 

4. Proponowany termin i miejsce kursu/szkolenia 

 



5. Uzasadnij potrzebę uczestnictwa w kursie/szkoleniu (mobilności) zgodnie z 
celami Planu Erasmusa 

 

6. Jak zamierzasz przygotować się do udziału w mobilności? 

 

7. O jaką konkretną ofertę edukacyjną zostanie wzbogacona oferta IMP po odbytej 
mobilności? 

 

8. Komu (jakiej grupie odbiorców) będzie dystrybuowana wiedza po odbytej 
mobilności realizowanej w ramach oferty edukacyjnej IMP? 

 

9. Wskaż konkretne produkty i narzędzia upowszechniające wiedzę zdobytą 
podczas mobilności [co powstanie jako namacalny efekt po Twojej mobilności? 
np. podcast, tekst, prezentacja, wystąpienie w mediach, prezentacja na 
konferencji, autorskie szkolenie itp.] 

 

10. Opisz swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe jako edukatora 
dorosłych 

 

 

11. Opisz wpływ udziału w kursie/szkoleniu w na swój IPR w perspektywie 12 
miesięcy od dnia jego zakończenia 

 

12. Jak, Twoim zdaniem, skutecznie rozpoznawać potrzeby edukacyjne osób 
dorosłych? 

 



13. Co jest Twoją specjalizacją w życiu zawodowym i pozazawodowym? [jakie są 
Twoje pasje, hobby, zainteresowania, sposoby spędzania wolnego czasu?] 

 

 

 

 
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestnika biorącego 

udział w rekrutacji do „Projektu akredytacyjnego” w  ramach programu Erasmus+ 
 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego, ul. 
Teatralna 4, 40-003 Katowice. NIP: 6342865350, REGON: 364603340, kontakt: tel. +48 (32) 251 75 63, e- mail: 
kancelaria@instytutkorfantego.pl (zwany w dalszej części „Administratorem”).  

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony 
Danych, pisząc na adres e-mail: iod@instytutkorfantego.pl.  

4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą  

a) w celu realizacja zadań zgodnie ze Statutem Instytutu, w tym przeprowadzenia rekrutacji i wyłonienia 
uczestników mobilności w ramach „Projektu akredytacyjnego” realizowanego w ramach programu 
„Erasmus+ ” - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO – wykonanie zadania realizowanego w interesie 
publicznym, w związku z wykonywaniem działań statutowych Instytutu, na podstawie ustawy z dnia 25 
października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i otrzymanej akredytacji w 
ramach programu Erasmus+ (2020-PL01-KA120-ADU-095991). 

b) w celu archiwizacyjnym, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,  

c) w celu obrony przed roszczeniami lub dochodzeniem roszczeń jeżeli takie nastąpią w związku z rekrutacją.  

5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą dostawcy systemów informatycznych i usług IT. Odbiorcami 
mogą być również podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie stosownych przepisów 
prawa oraz instytucje na mocy wiążących umów (np. w celu rozliczenia środków unijnych, w celu rozliczenia 
środków publicznych, w celu rozliczenia realizowanego projektu). 

6. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. 
Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane wynosi 10 lat – w przypadku uczestników 
zakwalifikowanych do programu, 2 lata – w przypadku uczestników niezakwalifikowanych do programu.  
7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne jednakże niezbędne do udziału w rekrutacji.  

8. Mogą Państwo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, i usunięcia oraz 
ograniczenia przetwarzania. Mają Państwo również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
osobowych. Zakres każdego z ww. praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów 
prawa.  

9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż 
przetwarzanie Państwa danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO;  

10. W oparciu o pozyskane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa 
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 
 
 

Oświadczam, że zapoznałam/-em się z Regulaminem rekrutacji edukatorów i animatorów 
w „projekcie akredytacyjnym” w ramach mobilności (wyjazdów edukacyjnych) oraz klauzulą informacyjna 

dotyczącą przetwarzania danych osobowych. 

 
 
 

……………………………………………  
       Data i czytelny podpis  

 
 


