Samstagskurs Herbst 2019
DFK-Anmeldung
Hiermit melde ich unseren DFK für die Herbstedition 2019 des Samstagskurses des Verbandes
der deutschen sozial-kulturellen Gesellschaften in Polen an.

DFK
………………………………………………………………
Ortsname / Bezeichnung der Ortsgruppe

DFK-Ansprechpartner

KursleiterIn

………………………………………………………………
Vor- und Nachname

………………………………………………………………
Vor- und Nachname

………………………………………………………………
E-Mail

………………………………………………………………
E-Mail

………………………………………………………………
Telefonnummer

………………………………………………………………
Telefonnummer



Wir sind im Moment auf der Suche nach einer Kursleiterin / einem Kursleiter für die Herbstedition 2019
Wir verpflichten uns, die Kursleiterin / den Kursleiter bis spätestens 31. August 2019 zu nennen.

Anmerkungen (z. B. Zahl der Gruppen): …………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………
Unterschrift
des DFK-Vorsitzenden/DFK-Vorstandsmitglieds

……………………………………………………………
Stempel des DFK

Administratorem Twoich danych osobowych jest Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce (VdG) z siedzibą
w Opolu przy ul. Krupniczej 15, który w celu realizacji projektu Samstagskurs powierza przetwarzanie Twoich danych osobowych
Koordynatorowi projektu Samstagskurs, zwanemu dalej „Koordynatorem”. Z Koordynatorem możesz skontaktować się pod adresem
samstagskurs@vdg.pl. Masz prawo wglądu do Twoich danych, ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia. Zgodę na przetwarzanie
Twoich danych osobowych możesz wycofać w każdym momencie. Podanie Koordynatorowi Twoich danych osobowych jest dobrowolne.
Twoje dane osobowe wykorzystywane są do informowania Ciebie o wszystkich zdarzeniach, jakie mają miejsce podczas realizacji
projektu Samstagskurs. Koordynator przetwarza Twoje dane osobowe tak długo, jak długo realizowany jest projekt Samstagskurs, lub do
czasu, aż zlecisz Koordynatorowi ich usunięcie. Twoje dane osobowe przetwarzane są przez Administratora danych osobowych (VdG)
przez okres 5 lat od zakończenia edycji, w której brałeś/brałaś udział. Twoje dane osobowe nie są wykorzystywane do profilowania. Twoje
dane osobowe nie są bez Twojej zgody udostępniane osobom trzecim. Twoje dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.
Masz prawo do wniesienia skargi w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych. Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem 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).

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

……………………………………………………………
DFK-Ansprechpartner - podpis

……………………………………………………………
KursleiterIn – podpis



Nauczyciel (KursleiterIn) brał już udział
w projekcie Samstagskurs

Schicken Sie die Anmeldung an samstagskurs@vdg.pl.
Anmeldeschluss ist der 31. August 2019.
Der VdG behält sich das Recht vor, über die Zusage für die Teilnahme eines DFKs am Projekt eigenständig
zu entscheiden. Mehr zu den Samstagskursen unter http://samstagskurs.vdg.pl/.

Zadanie dofinansowano ze środków
dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji

