
1 Imię

2 Nazwisko

3 Adres e-mail do kontaktu

4 Numer telefonu do kontaktu

5 Jednostka organizacyjna

6 Zajmowane stanowisko

7 Doświadczenie zawodowe w Archiwach Państwowych

8 Staż na stanowisku zarządzającym

9 Liczba osób w zarządzanym zespole

10 Ewentaulne dodatkowe funkcje pełnione w urzędzie

11 Wykształcenie

12

Dodatkowe kształcenie w zakresie zarządzania (na przykład: studia 

podyplomowe z zarządzania ludźmi/zespołami; kursy, szkolenia)

1 Uzasadnie zgłoszenia (nie więcej niż 800 znaków)

1

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 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 ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z04.05.2016, str. 1 z późn. 

zm.), niniejszym:

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Naczelną 

Dyrekcję Archiwów Państwowych z siedzibą w Warszawie przy ulicy 

Rakowieckiej 2D, 02-517 Warszawa,w celu rozpatrzenia złożonego przeze mnie 

zgłoszenia dotyczącego chęci wzięcia udziału w projekcie pn. Akademia 

menadżera, realizowanego przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie.

TAK/NIE

2

W przypadku zakwalifikowania mnie do udziału w projekcie pn. Akademia 

menadżera, niniejszym:

wyrażam zgodę na udostępnienie przez Naczelną Dyrekcję Archiwów 

Państwowych moich danych kontaktowych w zakresie: imienia, nazwiska, 

adresu e-mail, Akademię Leona Koźmińskiego w celu umożliwienia kontaktu 

(Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem ).

TAK/NIE

3

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 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. UEL 119 z 04.05.2016, str. 1 z 

późn. zm.) zwanego dalej „RODO”, informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Naczelny Dyrektor 

Archiwów Państwowych z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rakowieckiej 2D, 02-

517 Warszawa.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z 

praw związanych z przetwarzaniem danych może się Pani/Pan kontaktować z 

Inspektorem Ochrony Danych Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych 

wysyłając informację na adres e-mail: iod@archiwa.gov.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust a RODO  

(zgody na przetwarzanie danych osobowych) w celu rozpatrzenia przez 

Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych złożonego przez Panią/Pana 

zgłoszenia dotyczącego udziału w projekcie pn. Akademia menadżera), 

realizowanego przez Akademię Leona Koźmińskiego oraz podjęcia wszelkich 

niezbędnych działań do jego realizacji.

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie 

uniemożliwi rozpatrzenie Pani/Pana zgłoszenia.

SEKCJA 4 - OPINIA PRZEŁOŻONEGO - DYREKTORA ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO

SEKCJA 1 - INFORMACJE OGÓLNE O KANDYDACIE

SEKCJA 2 - UZASADNIENIE PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU

Formularz zgłoszeniowy do projektu "Akademia menadżera"

SEKCJA 3 - UDZIELENIE ZGÓD

Nieudzielenie powyższych zgód powoduje niemożliwość wzięcia udziału w projekcie



1

Opinia przełożonego o wzięciu udziału pracownika w projekcie - drugi 

etap rekrutacji. Opinia wyrażona pisemnie. 
Czy  przełożony wyraził wstępną zgodę na Twój udział w 

Akademii?

Tak/Nie/ Nie rozmawiałem jeszcze z przełożonym

2
Koszty wzięcia udziału w Akademii menadżera, w tym również delegacji 

służbowych pracownika (dojazd) pokrywa AP.


