
 

 

 

Wniosek do programu „#SuperKoderowe kółka programistyczne edycja 2 – Robotyka z BBC Micro:Bit”  

dla szkół programu #SuperKoderzy 

 

 

I. DANE SZKOŁY 

 

1. Nazwa szkoły (imię, numer)  
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

 

 

2. Rodzaj szkoły 

      Publiczna                               Niepubliczna 

 

3. Województwo 

……………………………………………………………………………..…………………………………………………….………………………….. 
 

 

4. Gmina ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

5. Adres szkoły (ulica, numer, miejscowość, kod) 

  

……………………………………………………………………………..…………………..…………………………………………………….………… 

 

……………………………………………………………………………..…………………..…………………………………………………….………… 

 

6. NIP szkoły …………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 

 

 

7. REGON szkoły ………………………………………………………………………………………………………….…………………………….. 
 

8. Imię i nazwisko Dyrektora szkoły……………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

II. DANE NAUCZYCIELA 

 

13. Imię i nazwisko nauczyciela-koordynatora 

……………………………………………………………………………..…………………..…………………..…………………..………………….. 
 

14. Telefon kontaktowy nauczyciela-koordynatora 

……………………………………………………………………………..…………………..…………………..…………………..………………….. 
 

15. Adres e-mail nauczyciela-koordynatora 

……………………………………………………………………………..…………………..…………………..…………………..………………….. 
 

……………………………………………………………………………..…………………..…………………..…………………..………………….. 



 

 

 

 

16. Dlaczego chciałaby/łby Pani/Pan przystąpić do nowego projektu #SuperKoderów? [Twoja odpowiedź 
zostanie wzięta pod uwagę przez Organizatorów przy ocenie merytorycznej wniosku].  
 

……………………………………………………………………………..…………………..…………………..…………………..…………………..… 

 

……………………………………………………………………………..…………………..…………………..…………………..………………….. 
 

…………………………………………………………………………..……………………..…………………..…………………..………………….. 
 

……………………………………………………………………………..…………………..…………………..…………………..………………….. 
 

……………………………………………………………………………..…………………..…………………..…………………..………………….. 
 

……………………………………………………………………………..…………………..…………………..…………………..………………….. 
 

Potwierdzam udział w szkoleniu online dla nauczyciela 

           Tak 

 

Akceptuję Regulamin programu „#SuperKoderowe kółka programistyczne edycja 2 – Robotyka z BBC 

Micro:Bit”  

           Tak 

    

                 

….……………………………………………………………………………..…………………..…………………..…………………..………………….. 
Podpis Dyrektora szkoły 

 

 

Zobowiązuję się przekazać osobie odpowiedzialnej za koordynację programu i kontakty z organizatorem 
ww. informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych przez Fundację Orange. 
 

Dane osobowe 

Obowiązek informacyjny dla osoby reprezentującej Szkołę składającą wniosek  
 

1. Administratorem danych osobowych osoby reprezentującej Szkołę składającą wniosek jest Fundacja Orange 

z siedzibą w Warszawie (02-326), Al. Jerozolimskie 160 („Fundacja”). 

2. Przetwarzamy Twoje dane w celu rozpatrzenia wniosku zgłoszeniowego wobec Szkoły, którą reprezentujesz, 

a w przypadku zakwalifikowania Szkoły do Programu, w celu realizacji Programu, jak również w celach 
dokumentacyjnych związanych z udziałem Szkoły w Programie. 

3. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania w celu wynikającym z prawnie 
uzasadnionych interesów Administratora Danych (art. 6 ust, 1 lit. f) RODO), którym jest realizacja Programu 

(w ramach działalności statutowej Fundacji Orange), a także konieczność dokumentowania podejmowanych 
przez nas działań i wydatkowania środków finansowych.  

1. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres rozpatrzenia wniosku, a w przypadku wyboru do 

Programu przez okres jego realizacji, a następnie w celach dokumentacyjnych przez okres 5 lat. 

https://maps.google.com/?q=Warszawie+(02-326),+Al.+Jerozolimskie&entry=gmail&source=g


 

 

 

4. Twoje dane osobowe będą przekazywane innym podmiotom współpracującym z Fundacją w zakresie 

realizacji Programu – Pralnia Makerspace Sokołowsko Spółdzielnia Socjalna, LOFI sp. z o.o. 

5. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie skutkować będzie niemożliwością 
uczestnictwa w Programie. 

6. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych. 

7. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec 
przetwarzania Twoich danych w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit f) 
RODO) 

8. Przysługuje Ci skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) . 

9. Administrator Danych nie będzie prowadzić wobec Ciebie profilowania i nie będą podejmowane żadne 
zautomatyzowane decyzje.  

10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych są następujące: dpofundacja@orange.com 

 

 

Obowiązek informacyjny dla osoby odpowiedzialnej za koordynację programu i kontakty 
z Fundacją Orange 

 

2. W związku z faktem wskazania Ciebie jako osoby do kontaktu w ramach wnioskowania o przystąpienie do 
programu przez Szkołę, administratorem Twoich danych osobowych stała się Fundacja Orange z siedzibą w 
Warszawie (02-326), Al. Jerozolimskie 160 (dalej „Fundacja”) (dalej: „Administrator Danych”); 

3. Przetwarzanie Twoich danych następuje w celu usprawnienia kontaktów wzajemnych w związku ze złożonym 
wnioskiem w oparciu o prawnie usprawiedliwiony interes Administratora Danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), 

którym jest kontaktowanie się z pracownikami i współpracownikami Szkoły w celu realizacji wniosku i 

realizacji Programu. W przypadku wyłonienia Szkoły do Programu Twoje dane osobowe będą również 
przetwarzane w celach dokumentacyjnych podejmowanych przez nas działań i wydatkowania środków 
finansowych, co stanowi również nasz usprawiedliwiony interes.  

4. Przetwarzane będą następujące kategorie Twoich danych osobowych: imię i nazwisko, służbowy numer 
telefonu oraz służbowy adres e-mail; 

5. Źródłem pozyskania przez Administratora Danych Twoich danych osobowych jest Szkoła składająca wniosek. 
6.  Twoje dane osobowe będą przekazywane innym podmiotom współpracującym z Fundacją w zakresie 

realizacji Programu tj. Pralnia Makerspace Sokołowsko Spółdzielnia Socjalna,   LOFI sp. z o.o. 

7. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania; 

8. Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie 
prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora Danych, z przyczyn związanych z Twoją szczególną 
sytuacją (art. 6 ust. 1 lit f) RODO); 

9. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres rozpatrzenia wniosku, a w przypadku wyboru do 

Programu przez okres jego realizacji, a następnie w celach dokumentacyjnych przez okres 5 lat. 

10. Administrator Danych nie będzie prowadzić wobec Ciebie profilowania i nie będą podejmowane żadne 
zautomatyzowane decyzje.  

11. Przysługuje Ci skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193  Warszawa)  

12. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych są następujące: dpofundacja@orange.com 

 

 

mailto:dpofundacja@orange.com
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