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Działanie 2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu 
 
 

 
 

PROGRAM  

„MENTORING BIZNESOWY W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM” 

VI EDYCJA 2022 R. 

 

Formularz zgłoszeniowy dla kandydatów na mentee 

Imię i Nazwisko:  

Nazwa firmy:  

REGON/NIP:  

Adres e-mail:  

Telefon kontaktowy:  

Rok rejestracji firmy:  

 

 

1. OPISZ W SKRÓCIE TWOJE DOTYCHCZASOWE DOŚWIADCZENIA 

ZAWODOWE 
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2. CZYM ZAJMUJE SIĘ TWOJA FIRMA (ZAKRES DZIAŁALNOŚCI) I JAKIE SĄ 

JEJ DOTYCHCZASOWE OSIĄGNIĘCIA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. DLACZEGO CHCESZ UCZESTNICZYĆ W PROGRAMIE JAKO MENTEE? 
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4. JAKIE MASZ OCZEKIWANIA WZGLĘDEM MENTORA? 
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5. JAKIE CELE ZAWODOWE I/LUB OSOBISTE CHCESZ OSIĄGNĄĆ POPRZEZ 

UCZESTNICTWO W PROGRAMIE MENTORINGOWYM? Z JAKIMI 

WYZWANIAMI SIĘ MIERZYSZ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ZACHĘĆ MENTORA W KILKU SŁOWACH DO WYBRANIA TWOJEJ OSOBY 

 

 

 

 

 

 

 
Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 i art. 14 z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. informujemy,  iż: 
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1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki z siedzibą w 
Opolu, ul. Krakowska 38 („OCRG”). 
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@ocrg.opolskie.pl 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 
- realizacji projektu KOOP II w ramach Programu  Mentoringu Biznesowego  w Województwie Opolskim  - 
w celach kontaktowych;  
- udostępniania wizerunku w celach promowania projektu 
- dochodzenia ewentualnych roszczeń. 
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą Opolska Loża BCC, Opolska Izba Gospodarcza, Izba 
Gospodarcza Śląsk, Izba Rzemieślnicza w Opolu, Opolski Urząd Marszałkowski, dostawca skrzynek email, 
portale społecznościowe, mediom, podmiotom świadczącym wsparcie informatyczne, podmiotom 
pomagającym w organizacji wydarzenia, mentorom, kancelariom prawnym i doradczym. 
5) Dane osobowe nie będą przekazane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO. 
6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat, chyba ze niezbędny będzie dłuższy 
okres przetwarzania z uwagi na obowiązki archiwizacyjne administratora, dochodzenie roszczeń lub inne 
wymagania zawarte w obowiązujących przepisach prawa.  
7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także prawo do przenoszenia 
danych, oraz odwołania zgody w dowolnym momencie. 
8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 
9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować 
odmową zawarcia umowy. 
10) Administrator nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 
profilowania na podstawie podanych danych osobowych. 
 
 

Akceptuję Regulamin Programu „Mentoring Biznesowy w Województwie Opolskim” 
 
 
 

……....……………………………      …………………………………. 
miejscowość, data        Podpis 

 
 
 

OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 
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Niniejszym wyrażam zgodę na:  
 

1. Przetwarzanie moich danych osobowych oraz wykorzystywanie, używanie, obróbkę, powielanie i 
wielokrotne rozpowszechnianie mojego wizerunku i wypowiedzi utrwalonych jakąkolwiek techniką, 
na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii, filmu, dokumentacji filmowej lub dźwiękowej) 
w ramach organizowanych akcji, wydarzeń w celach w celach promowania projektu KOOP II w 
ramach Programu  Mentoringu Biznesowego  w Województwie Opolskim. 

2. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.  
 

3. Dla celów informacyjnych, promocji i reklamy mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju 
form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami 
innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagranie filmowe i 
dźwiękowe mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów 
powstających na potrzeby działalności Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki z siedzibą w 
Opolu, ul. Krakowska 38 – bez obowiązku akceptacji produktu końcowego. 

 
4. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w 

Internecie (w tym na portalach społecznościowych Facebook, Twitter, YouTube itp.).  
 

5. Mój wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej dla mnie lub naruszać w inny 
sposób moje dobra osobiste. 
 

……....……………………………      …………………………………. 
miejscowość, data        Podpis 

 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci wizerunku w celu promowania 
projektu KOOP II w ramach Programu  Mentoringu Biznesowego  w Województwie Opolskim przez Opolskie 
Centrum Rozwoju Gospodarki z siedzibą w Opolu, ul. Krakowska 38. Jestem świadomy, że mam prawo do 
wycofania zgody w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie  zgody przed jej wycofaniem. Zgodę mogę wycofać poprzez zgłoszenie 
oświadczenia na adres iod@ocrg.opolskie.pl 
 
 

……....……………………………      …………………………………. 
miejscowość, data        Podpis 


