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>>> FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – SZKOLENIA IRIS  
Prosimy o wypełnienie wszystkich pól formularza zgłoszeniowego DRUKOWANYMI LITERAMI.  
Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać na adres e-mail: szkolenia@hrs-cert.com 

 

 

 
Załącznik nr 1 
do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa szkoleniach testowych w ramach projektu IRIS-CYBERBEZPIECZEŃSTWO - Innowacyjne narzędzie zwiększenia 
kompetencji z zarządzania cyberbezpieczeństwem jednostki. 
 

 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 

 

Zgłaszam udział w projekcie współfinasowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego – Wiedza Edukacja Rozwój „IRIS-CYBERBEZPIECZEŃSTWO - Innowacyjne narzędzie 

zwiększenia kompetencji z zarządzania cyberbezpieczeństwem jednostki”. 
 
 

Tytuł szkolenia:  

Dane uczestnika/czki szkolenia: 

Imię / imiona:  

Nazwisko:  

E-mail:  

Telefon:  

PESEL:            

Adres zamieszkania: 

Ulica / nr domu:  

Miejscowość:  

Kod pocztowy:  

Pozostałe informacje: 

Orzeczenie o niepełnosprawności:   Tak   Nie   Odmowa podania informacji 

Szczegóły dotyczące profilu zawodowego oraz kompetencji: 

Status osoby w firmie/organizacji:  pracownik szeregowy/administracyjny 

 specjalista 

 kierownik działu 

 dyrektor działu 

 dyrektor działu 

 dyrektor generalny  

 zarząd 

 inne 

Informacje szczegółowe  

o wykonywanym zawodzie  

w firmie/organizacji: 

  obsługi klienta     wsparcia IT/infrastruktura IT 

  obsługa finansowa   zarządzania organizacją 

  obsługa prawna   zarządzania bezpieczeństwem IT 

  obsługa administracyjna   zarządzania cyberbezpieczeństwem 

  RODO   inne 

Deklaruję posiadaną wiedzę, na poziomie przynajmniej podstawowym z zakresu: 

zarządzania bezpieczeństwem informacji/ analizy ryzyka/standardów bezpieczeństwa 

teleinformatycznego/ochrony danych osobowych. 

  Tak   Nie 
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Oświadczam, że:  
1. wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych w celu monitorowania i ewaluacji  Projektu  
     przez Partnera wiodącego Projektu; 
2. zostałam/em poinformowana/y o celu zbierania tych danych oraz wskazani zostali mi administratorzy danych osobowych, co  
    potwierdziłam/em własnoręcznym podpisem na Oświadczeniu Uczestnika Projektu. 

Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o możliwości odmowy podania danych wrażliwych. Wyrażam zgodę na wykorzystanie 
mojego wizerunku na potrzeby realizacji i promocji Projektu „IRIS-CYBERBEZPIECZEŃSTWO - Innowacyjne narzędzie zwiększenia 
kompetencji z zarządzania cyberbezpieczeństwem jednostki”. Wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych/ testach, które będą 
przeprowadzane w ramach Projektu.  
 
Przyjmuję do wiadomości, że:  
    a. podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia  
        wsparcia w ramach Projektu; 
   b. mam prawo dostępu do treści moich danych i ich poprawiania.  
   c. będę informować o wszelkich zmianach moich danych kontaktowych. 
 
Zostałam/em pouczona/y o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. 

 

 

                               Miejscowość i data      Czytelny podpis Kandydata/Kandydatki do Projektu 

 

 


