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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJKECIE
„Doradztwo edukacyjne dorosłych szansą na rynku pracy w powiecie poznańskim”

Beneficjent
Priorytet

Nazwa i numer działania
Tytuł projektu
Czas trwania projektu

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania

IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

9.6. Upowszechnienie uczenia się dorosłych

Doradztwo edukacyjne dorosłych szansa na rynku pracy w
powiecie poznańskim

31.01.2013 – 30.04.2015

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PROSIMY WYPEŁNIC DRUKOWANYMI LITERAMI PRZY
POMOCY NIEBIESKIEGO DŁUGOPISU, A POLA WYBORU ZAZNACZYĆ „X”

Niniejszy formularz został stworzony w celu zebrania Państwa danych osobowych dla
potrzeb Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego dla PO KL PEFS.
Państwa dane osobowe będą przetwarzana wyłącznie w celu udzielenia wsparcia i obsługi
projektu „Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru
kierunków i formy donoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji”.
Podane dane będą przetwarzane zgodnie z zasadami wskazanymi w ustawie z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniu Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji
przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim
powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych
osobowych (Dz. U. Nr 100. Poz. 1024).
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Imię/imiona
Nazwisko

Dane osobowe

Kobieta

Płeć

Mężczyzna

PESEL
Data urodzenia
Nr i seria dowodu osobistego
Ulica
Nr domu
Nr lokalu
Miejscowość

Adres
Zameldowania

Kod pocztowy
Gmina
Powiat
Województwo
Ulica
Nr domu
Nr lokalu

Adres
zamieszkania
i dane
kontaktowe

Miejscowość
Kod pocztowy
Telefon stacjonarny
Telefon komórkowy
Adres poczty elektronicznej
BEZROBOTNY/ -A
W tym długotrwale bezrobotny

TAK

□

NIE

□

TAK

□

NIE

□
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TAK

□

NIE

□

TAK

□

NIE

□

TAK

□

NIE

□

w tym samozatrudniony/-a

TAK

□

NIE

□

w tym Rolnik

TAK

□

NIE

□

TAK

□

NIE

□

TAK

□

NIE

□

TAK

□

NIE

□

TAK

□

NIE

□

TAK

□

NIE

□

TAK

□

NIE

□

TAK

□

NIE

□

Brak

TAK

□

NIE

□

Podstawowe

TAK

□

NIE

□

Gimnazjalne

TAK

□

NIE

□

Ponadgimnazjalne

TAK

□

NIE

□

Pomaturalne

TAK

□

NIE

□

Wyższe

TAK

□

NIE

□

NIEAKTYWNY/A ZAWODOWO

W tym uczący/-a się

Status
kandydata/
kandydatki

ZATRUDNIONY/A

w tym zatrudniony
w administracji publicznej
w tym zatrudniony w dużym
przedsiębiorstwie
w tym zatrudniony w średnim
przedsiębiorstwie
w tym zatrudnimy w małym
przedsiębiorstwie
w tym zatrudniony w mikroprzedsiębiorstwie
w tym zatrudniony w organizacji
pozarządowej
w tym pracownik w gorszym
położeniu*

Wykształcenie
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Pozostałe
informacje o
statusie

Osoba niepełnosprawna

TAK

□

NIE

□

Osoba należąca do mniejszości
narodowych i etnicznych

TAK

□

NIE

□

Migranci

TAK

□

NIE

□

Oświadczam, że w/w dane podane przeze Mnie w Formularzu zgłoszeniowym do udziału w projekcie
są zgodne z prawdą.
……………………………………………….

………………………………………………

miejscowość, data

czytelny podpis

W związku z przystąpieniem do Projektu „Doradztwo edukacyjne dorosłych szansą na rynku pracy
w powiecie poznańskim realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.
Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:
- administratorem tak zebranych danych osobowych jest Instytucja Zarządzająca dla Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki: Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w
Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa;
- moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielania wsparcia i obsługi Projektu;
- moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu ewaluacji, jak również w
celu realizacji zadań związanych z monitoringiem i sprawozdawczością w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki;
- podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem
możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu;
- mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania

Miejscowość

Data

Czytelny Podpis

Informujemy, że złożenie fałszywego oświadczenia skutkuje odpowiedzialnością karną,
usunięciem Uczestnika z Projektu oraz koniecznością zwrotu kosztów związanych z
uczestnictwem w Projekcie.
*Pracownik w gorszym położeniu oznacza:
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-

-

-

każdą młodą osobę poniżej 25 roku życia, która nie uzyskała wcześniej swego pierwszego
regularnie opłacanego zatrudnienia,
każdą osobę o poważnym stopniu niezdolności, będącej wynikiem fizycznego, psychicznego
lub psychologicznego uchybienia, która jest już w stanie wejść na rynek pracy,
każdego pracownika-migranta, który przenosi się lub przenosił wewnątrz Wspólnoty lub stał
się rezydentem Wspólnoty, aby podjąć pracę, a który potrzebuje szkolenia zawodowego i/lub
szkolenia językowego,
każdą osobę, chcącą ponownie zacząć życie zawodowe po co najmniej trzyletniej przerwie, w
szczególności każdą osobę, która porzuciła pracę na skutek trudności z pogodzeniem życia
zawodowego z życiem rodzinnym, przez pierwszych sześć miesięcy po rekrutacji,
każdą osobę po ukończeniu 45 roku życia, która nie zdobyła wykształcenia średniego lub
równorzędnego,
każdą osobę niezatrudnioną przez długi okres czasu, to jest każdą osobę, która pozostawała
bez zatrudnienia przez 12 kolejnych miesięcy, przez pierwszych sześć miesięcy po rekrutacji.
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