
WZÓR FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO 

(formularz online dostępny na stronie - https://www.szkola-liderow.pl/szkola-liderow-miasta-

cieszyna/ 

 

 

Dane osobowe 

Imię 

Nazwisko 

Płeć 

Data urodzenia - Dzień, Miesiąc, Rok 

Street Address: Miasto, Kod pocztowy, Województwo 

Numer telefonu 

Email 

 

Z którym sektorem jest Pan/Pani związany/a zawodowo? * 

• sektor publiczny 

• sektor pozarządowy 

• biznes 

 

Jak się nazywa ruch społeczny/polityczny/organizacja pozarządowa/instytucja, którą Pan/Pani 

reprezentuje? * 

 

Jaką funkcję tam Pan/Pani pełni? * 

 

Czy i dlaczego nazwałby Pan/Pani siebie liderem/liderką? Proszę opisać historię, w której 

odegrał/a Pani/Pan liderską rolę i która przyczyniła się do istotnej zmiany w 

otoczeniu/środowisku. (max. 1800 znaków ze spacjami) * 

 

Co chce Pan/Pani osiągnąć jako lider/liderka w mieście Cieszyn? Na rzecz jakiej zmiany Pan/Pani 

działa? (max. 1500 znaków ze spacjami) * 

 

https://www.szkola-liderow.pl/szkola-liderow-miasta-cieszyna/
https://www.szkola-liderow.pl/szkola-liderow-miasta-cieszyna/


Czy w swojej działalności współpracuje Pan/Pani z zespołem ludzi? Czy tym zespole odgrywa 

Pan/Pani rolę liderską? Kto Pana/Panią wspiera i na kogo może Pan/Pani liczyć w swoich 

działaniach? (max. 1200 znaków ze spacjami) * 

 

Jeśli we współpracy z osobami z innych sektorów miałby/miałaby Pan/Pani zmienić coś w swoim 

mieście, co by to było i jaki problem/zagadnienie miałoby to rozwiązywać? (max. 1200 znaków ze 

spacjami) * 

 

Dlaczego chce Pan/Pani uczestniczyć w Programie Szkoła Liderów Miasta Cieszyna? * 

 

W której edycji Programu preferujesz udział? * 

• 1. Szkoła Liderów Miasta Cieszyna (1.Zjazd – 16-18 listopada, 2.Zjazd – 8-9 grudnia, 3.Zjazd – 12-

13 stycznia, 4.Zjazd – 2-3 lutego) 

• 2. Szkoła Liderów Miasta Cieszyna (1.Zjazd – 3-5 lutego, 2.Zjazd – 2-3 marca, 3.Zjazd – 13-14 

kwietnia, 4.Zjazd – 11-12 maja) 

Możliwość wielokrotnego wyboru. 

 

Dodaj załącznik CV (max. 2 MB) * 

Pliki muszą mieć mniej niż 2 MB. 

Dozwolone typy plików: gif jpg jpeg png. 

 

Dodaj rekomendację (max. 2 MB) * 

Pliki muszą mieć mniej niż 2 MB. 

Dozwolone typy plików: gif jpg jpeg png. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO * 

Zapoznałem/Zapoznałam się. 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH! * 

Wyrażam zgodę. 

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora 

Danych Osobowych Fundację Szkoła Liderów, ul. Wiejska 12, 00-490 Warszawa w celach udziału 

w rekrutacji do programu „Szkoła Liderów Miasta Cieszyna” organizowanym przez Fundację 

Szkoła Liderów. Wyrażona zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Wycofanie zgody nie 

wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na 



podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może nastąpić drogą 

elektroniczna na adres mail: daneosobowe@szkola-liderow.pl lub poprzez przesłanie 

oświadczenia o wycofaniu zgody na adres siedziby Administratora. Jednocześnie przyjmuję do 

wiadomości, że mam prawo dostępu do treści swoich danych; podanie moich danych jest 

dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z uniemożliwieniem wzięcia 

udziału w programie „30. Szkoła Liderów Politycznych organizowanym przez Fundację Szkoła 

Liderów. 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH WRAŻLIWYCH * 

Wyrażam zgodę. 

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich wrażliwych danych osobowych przez 

Administratora Danych Osobowych Fundacje Szkoła Liderów, ul. Wiejska 12, 00-490 Warszawa w 

celach udziału w rekrutacji do programu do „Szkoły Liderów Miasta Cieszyna” organizowanym 

przez Fundację Szkoła Liderów. Wyrażona zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. 

Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego 

dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może nastąpić 

drogą elektroniczna na adres mail: daneosobowe@szkola-liderow.pl lub poprzez przesłanie 

oświadczenia o wycofaniu zgody na adres siedziby Administratora. Jednocześnie przyjmuję do 

wiadomości, że mam prawo dostępu do treści swoich danych; podanie moich danych jest 

dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z uniemożliwieniem wzięcia 

udziału w projekcie „30. Szkoła Liderów Politycznych” realizowanym przez Fundację Szkoła 

Liderów. 
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