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WHAT THE BULL
Oczywistą i niepokojącą prawdą o zastraszaniu jest to, że nasze społeczeństwo nie robi
wystarczająco dużo, aby powstrzymać skalę tego zjawiska. Jeśli tylko zwiększymy świadomość
o cybernękaniu i zintensyfikujemy naszą politykę przeciw nękaniu, istnieje szansa, że któregoś
dnia skala tego zjawiska zmniejszy się, albo zostanie stłumiona. Prześladowanie jest jak epidemia.
Zazwyczaj jest to gwałtowny, bezlitosny, destrukcyjny proces, a skutki mogą być katastrofalne.
Występuje w naszych społecznościach i z przykrością należy stwierdzić że ma to miejsce głównie
w szkołach. Statystyki dotyczące zastraszania są tak oszałamiające i przerażające, że musimy jako
społeczeństwo zgodzić się z tym, że potrzebujemy podjęcia poważnych i natychmiastowych
działań.
Głównymi celami naszego projektu będzie m.in.:
1. Dostarczenie uczestnikom informacji na temat prześladowania i jego form, zidentyfikowanie
rodzajów prześladowania i doświadczenie go poprzez prezentację przykładów z życia i teatr
forum;
2. Rozwijanie u uczestników umiejętności analitycznego oraz krytycznego myślenia,
asertywności, odporności na zastraszanie, umiejętności dyskusji i debaty, wyrażania siebie,
umiejętności mówienia i kreatywności;
3. Wykorzystanie stworzonych przez nich treści mających na celu zapobieganie cybernękaniu
w środowisku szkolnym w celu rozpowszechniania i waloryzacji projektów na poziomie
lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

1. Imię i nazwisko *
Twoja odpowiedź:
2. Płeć *
Kobieta
Mężczyzna

3. Adres e-mail: *
Twoja odpowiedź:
4. Data urodzenia *
Data:

5. Numer telefonu (+48 xxx xxx xxx) *
Twoja odpowiedź:

6. Opisz swoją osobę w kilku zdaniach w języku angielskim (umiejętności jakie posiadasz,
zainteresowania, czy brałeś/aś udział w innych tego typu wyjazdach, etc.). *
Twoja odpowiedź:

7. Uzasadnij dlaczego chcesz wziąć udział w szkoleniu *
Twoja odpowiedź:

8. W jaki sposób wykorzystasz wiedzę zdobytą podczas szkolenia ? *
Twoja odpowiedź:

9. W jaki sposób twoje uczestnictwo w projekcie wpłynie na jego sukces? *
Twoja odpowiedź:

10. W jaki sposób upowszechnisz rezultaty projektu przed jego rozpoczęciem, w trakcie trwania
oraz po jego zakończeniu? Proszę podać przykłady. *
Twoja odpowiedź:

11. Czy masz jakieś specjalne potrzeby? (np. czy jesteś wegetarianinem, czy chorujesz
przewlekle, czy cierpisz na alergię, czy towarzyszą ci inne schorzenia nie wymienione, czy
przyjmujesz na stałe leki ...) *
Twoja odpowiedź:

12. Informujemy, że Administratorem (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania
danych osobowych) jest Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, 90-361 Łódź, ul.
Piotrkowska 278, REGON 100313150, NIP 729-261-54-49, adres poczty
elektronicznej: iod@medyk.edu.pl. Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych są
tożsame
z
danymi
kontaktowymi
Administratora
wskazanymi
w zdaniu poprzednim. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji
procesu rekrutacji, uczestnictwa, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli,
audytu, sprawozdawczości, archiwizacji, uznania kwalifikowalności wydatków, weryfikacji
trwałości oraz rozliczania finansowego projektu pod nazwą What The Bull (numer projektu
2020-1-LT02-KA105-006789) realizowanego w ramach programu ERASMUS+, zwanego dalej
Projektem, realizowanego przez Administratora na zasadzie współpartnerstwa oraz zgodnie
z treścią udzielonych Administratorowi zgód. Uczestnik Projektu wyraża zgodę na
przetwarzanie jego danych osobowych podanych powyżej, w tym danych wrażliwych
dotyczących stanu zdrowia i sytuacji rodzinnej w celach wskazanych powyżej, związanych
z realizacją Projektu. Podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych
jest niemożność uczestnictwa w Projekcie. Podstawą prawną przetwarzania są czynności
związane z wykonaniem umowy o uczestnictwo w Projekcie, wypełnienie obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające
„Erasmus+”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz
uchylające decyzje nr 1719/2006/WE, 1720/2006/WE i 1298/2008/WE oraz może być zgoda
osoby, której dane dotyczą. *
Wyrażam zgodę
Nie wyrażam zgody

