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FORMULARZ ZGŁOSZENIA 

na szkolenie w ramach projektu „Skuteczni w działaniu 30+” współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr projektu RPSL.07.01.03-24-0405/19 

Prosimy o wypełnienie formularza drukowanymi literami 

Data i godzina wpływu formularza:  

 

DANE UCZESTNIKA SZKOLENIA - PROSIMY O WYPEŁNIENIE WYŁĄCZNIE BIAŁYCH PÓL 

1.  Imię (imiona) i nazwisko   

 
2. PESEL  

3.  Data urodzenia  

4. Miejsce urodzenia  

5.  Płeć   c Kobieta  c Mężczyzna 6. Wiek .................……………… lat  

7.  Adres zamieszkania  

Województwo: 

Powiat: 

Gmina: 

Miejscowość:        c Katowice           c Zabrze           c  Bytom 

Ulica:                                                          nr budynku                         nr lokalu 

Kod pocztowy: 

8. Telefon kontaktowy 

 

 

 

 9. E-mail  

 

 

 

 

 

 
10.  Wykształcenie 

 

 

 

 

 

 

c Brak (poniżej wykształcenia podstawowego ISCED 0) 

c Podstawowe (ISCED 1) 

c Gimnazjalne (ISCED 2) 

c Ponadgimnazjalne (kształcenie ukończone na poziomie szkoły średniej bez zdania egzaminu matu-

ralnego ISCED 3) 

c Ponadgimnazjalne (kształcenie ukończone na poziomie szkoły średniej wraz ze zdaniem egzaminu 

maturalnego ISCED 3) 

c Policealne (kształcenie ukończone na poziomie wyższym niż kształcenie na poziomie szkoły śred-

niej, które jednocześnie nie jest wykształceniem wyższym ISCED 4) 

c Wyższe (ISCED 5-8) 

c W trakcie studiów w trybie zaocznym lub wieczorowym 
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11. Mam ukończone 30 lat 
  

c Tak       c Nie 

12. Nie uczestniczę w kształ-
ceniu formalnym w trybie 
stacjonarnym 

 

c Tak (jeśli nie uczestniczę)      c Nie (jeśli uczestniczę) 

13. Nie szkolę się tzn. nie 
uczestniczę w pozaszkolnych 
zajęciach mających na celu 
uzyskanie uzupełnienia lub 
doskonalenia kwalifikacji za-
wodowych lub ogólnych, po-
trzebnych do wykonywania 
pracy i nie uczestniczy-
łem/am w takiej formie fi-
nansowania ze środków pu-
blicznych w okresie ostat-
nich 4 tygodni  

 

 

 

 

c Tak    (jeśli nie szkolę się)  c Nie (jeśli szkolę się) 

14. Nie jestem w trakcie od-
bywania kary pozbawie-
nia wolności 

c Tak   (jeśli nie jestem)   c Nie (jeśli jestem) 

15. Status na rynku pracy w 
chwili przystąpienia do 
projektu 

 

 

 

 

 

 

c osoba bierna zawodowo, (jak długo? Liczba miesięcy- ……………) 

c osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędu pracy 

                      w tym: osoba długotrwale bezrobotna (powyżej 12 miesięcy) 

                                    c TAK    c NIE 

c osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji urzędu pracy (osoby pozostające bez pracy, go-
towe do jej podjęcia i aktywnie poszukujące pracy, jednak nie zarejestrowane w urzędzie pracy) 

                      w tym: osoba długotrwale bezrobotna (powyżej 12 miesięcy) 

                                    c TAK    c NIE 

c osoba pracująca/ prowadząca własną działalność gospodarczą 
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16. Przynależność do danej 
grupy w chwili przystąpienia 
do projektu 

reemigrant– do tej grupy zaliczani są również repatrianci 

cTAK    c NIE 

imigrant (w tym osoba polskiego pochodzenia) 

cTAK    c NIE 

osoba uboga pracująca 

cTAK    c NIE 

osoba odchodząca z rolnictwa i ich rodziny 

cTAK    c NIE 

osoba zatrudniona na umowach krótkoterminowych lub pracująca w ramach umów cywilno-praw-
nych, której miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia 

cTAK    c NIE 

17. Byłam/em uczestni-
kiem/czką projektu z za-
kresu włączenia społecz-
nego w ramach celu temat. 
9 w RPO 

 

cTAK    c NIE 

18. Status uczestnika pro-
jektu w chwili przystąpienia 
do projektu 

osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia 

cTAK    c NIE 

osoba z niepełnosprawnościami 

c TAK    c NIE 

osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań 

c TAK    c NIE 

osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących 

c TAK    c NIE 

                      w tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu 

                                    c TAK    c NIE 

osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci 

c TAK    c NIE 

osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione wyżej) 

c TAK    c NIE 

19. Posiadam prawo jazdy 
kategorii B 

c TAK    c NIE 
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OŚWIADCZENIA 
 
Ja niżej podpisany/a........................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko) 
zamieszkały/a..................................................................................................................................................... 

(adres zamieszkania) 
legitymujący/a się dowodem osobistym ............................................................................................................  
 
wydanym przez ................................................................................................................................................. 
 
Pouczony o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą: 
 
W wierszach poniżej należy wykreślić niewłaściwą odpowiedź.   
1. Oświadczam, że zapoznałem(am) się z REGULAMINEM REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU i zobowiązuje się do przestrzegania 

ich zapisów. 
2. Oświadczam, iż wszystkie podane w formularzu dane odpowiadają stanowi faktycznemu i są prawdziwe. Jestem świadomy/ma 

odpowiedzialności karnej za podawanie nieprawdziwych danych na podst. art. 233 § 1 i 2 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks 
Karny (Dz. U. 1997r., Nr 88, poz. 553 z późniejszymi zmianami). 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, realizacji, monitoringu i ewaluacji 
projektu. 

4. Oświadczam, że odbywam / nie odbywam* karę/-y*  pozbawienia wolności. 

5. Przyjmuję do wiadomości , że złożenie przeze mnie formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z 
zakwalifikowaniem do Projektu. W przypadku nie zakwalifikowania się do udziału w projekcie nie będę 
wznosił/a żadnych roszczeń ani zastrzeżeń do Beneficjenta. 

6. Deklaruję uczestnictwo we wszystkich formach wsparcia w projekcie „Skuteczni w działaniu 30+”, równocześnie zobowiązuję się, 
iż w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie niezwłocznie poinformuję o tym fakcie Realizatora Projektu. 

7. Zobowiązuję się do natychmiastowego informowania Beneficjenta o zmianie jakichkolwiek danych osobowych i kontaktowych 
wpisanych w formularzu rekrutacyjnym oraz o zmianie swojej sytuacji zawodowej, (np. podjęcie zatrudnienia). 

8. Wrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych, które odbędą się w trakcie realizacji projektu i jego zakończeniu. 

9. Oświadczam, że zostałem poinformowany/na, że projekt „Skuteczni w działaniu 30+” jest współfinansowany ze środków Unii Eur-
popejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, poddziałe-
nie 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia 

10. Oświadczam, iż zostałem poinformowany o możliwości nieodpłatnego utrwalania i wykorzystywania mojego wizerunku na po-
trzeby prowadzenia dokumentacji projektu oraz jego promocji. 

11. Zobowiązuję się do przedłożenia Beneficjentowi wszelkich informacji i dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji 
projektu, w szczególności potwierdzających prawdziwość złożonych  
w formularzu oświadczeń. 

 
 
.......................................                           ….................................................... 
   (miejscowość, data)                        (podpis potencjalnego uczestnika projektu) 

* Niepotrzebne skreślić 
Zweryfikowano na podstawie dokumentu po-
twierdzającego tożsamość Kandydata/Kandy-
datki 

� Dowód osobisty  
� Paszport 
�  Inne ……………………………………… Data i podpis osoby dokonującej weryfikacji 
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OŚWIADCZENIE OSOBY APLIKUJĄCEJ O UDZIAŁ W PROJEKCIE 
 

Skuteczni w działaniu 30+ RPSL.07.01.03-24-0405/19 
 

W związku z chęcią przystąpienia do projektu pn. Skuteczni w działaniu 30+  wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych oraz oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 
 
1. Przesłanką umożliwiającą legalne przetwarzanie moich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporzą-

dzenia 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 swobod-
nego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

2. W związku z realizacją procesu rekrutacji do niniejszego projektu przetwarzane będą następujące kategorie 
danych osobowych Uczestnika projektu: dane uczestnika (imię, nazwisko, PESEL, kraj, płeć,  wiek  w  chwili  
przystąpienia  do  projektu,  wykształcenie, posiadanie prawa jazdy kat. B); dane kontaktowe  uczestnika 
(województwo,  powiat,  gmina,  miejscowość, ulica,  nr  budynku,  nr lokalu, kod pocztowy, obszar wg stopnia 
urbanizacji, telefon kontaktowy, adres e mail); status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu, 
status uczestnika projektu w chwili przystąpienia do projektu (osoba należąca do mniejszości narodowej lub 
etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia; osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do 
mieszkań, osoba z niepełnosprawnościami; osoba o innej niekorzystnej sytuacji społecznej, uczestnictwo w 
kształceniu, odbywanie kary pozbawienia wolności, udział w projekcie z zakresu włączenia społecznego w 
ramach celu temat. 9 w RPO) - zakres zgodny z Wytycznymi w zakresie warunków gromadzenia i przekazy-
wania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020. 

3. Moje dane będą przetwarzane od dnia podpisania niniejszego oświadczenia do pięciu lat począwszy od dnia 
zakończenia okresu realizacji projektu lub wycofania zgody.  

4. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Szkolenia Kierowców SILESIA Piotr Doniec, ul. Mickiewicza 
16, 40-092 Katowice. 

5. Moje dane osobowe będą wykorzystywane jedynie w celu rekrutacji do niniejszego projektu oraz  dokumen-
tacji tego procesu. 

6. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez:  
1) Beneficjenta - Ośrodek Szkolenia Kierowców SILESIA Piotr Doniec, ul. Mickiewicza 16, 40-092 Katowice 
2) Instytucję Zarządzającą - Zarząd Województwa Śląskiego, w którego imieniu działa Wydział Rozwoju Re-

gionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z siedzibą  
w Katowicach, ul. Dąbrowskiego 24; kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych – dane oso-
bowe@slaskie.pl 

3) Instytucję Pośredniczącą – Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach z siedzibą  
w Katowicach, ul. Kościuszki 30; kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych – iod@wup-kato-
wice.pl 

4) instytucje kontrolne upoważnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie odrębnych przepi-
sów prawa.  

5) O powierzeniu danych osobowych do przetwarzania innym podmiotom Uczestnik zostanie poinformo-
wany w drodze pisemnej. 

7. Mam prawo dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwa-
rzania. 

8. Mam prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie  
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnię-
ciem. 

9. Mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku podejrzenia 
naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. 
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10. Wymienione prawa będą traktowane w sposób określony w artykułach 13 do 19 Rozdziału III: „Prawa osoby, 
której dane dotyczą” rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. 

11. Podanie moich danych osobowych, o których mowa w pkt 2, jest niezbędne do realizacji procesu rekrutacji. 
Odmowa ich przekazania jest jednoznaczna z brakiem możliwości rozpoczęcia udziału  
w procesie rekrutacji do projektu. 

12. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  
w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 
 

 
 
 
 

…..………………………….…………………… 

 
 
 
 

…………………………………………………………… 
MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU* 

 

 


