FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
„Ścieżki kariery. Pomorskie IT.”
Oświadczam, że:
INFORMACJE OGÓLNE
Część I
Imię
Nazwisko
Data urodzenia

Wiek

Płeć

Kobieta □

Mężczyzna □

Miejscowość
zamieszkania

Kod pocztowy

Adres email

Telefon
Niższe niż podstawowe – poziom ISCED 0 (brak formalnego wykształcenia)

□

Podstawowe – poziom ISCED 1 (kształcenie ukończone na poziomie szkoły

□

podstawowej)

Wykształcenie
(zaznacz jedną z opcji)

Gimnazjalne – poziom ISCED 2 (kształcenie ukończone na poziomie gimnazjum)
Ponadgimnazjalne – poziom ISCED 3 (kształcenie ukończone na poziomie szkoły
średniej lub zasadniczej szkoły zawodowej)
Policealne – poziom ISCED 4 (kształcenie ukończone na poziomie wyższym niż
kształcenie na poziomie szkoły średniej, które jednocześnie nie jest wykształceniem
wyższym)
Wyższe – poziom ISCED 5 – 8 (kształcenie pełne i ukończone na poziomie wyższym)

□
□
□
□

Jestem osobą zamieszkującą, pracującą lub uczącą się na terenie województwa pomorskiego
(w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego - miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w
której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu)

□ TAK

□ NIE

□ TAK

□ NIE

□ TAK

□ NIE

□ TAK

□ NIE

Jestem osobą pracującą
I. Pracownik w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21,
poz. 94, z późn. zm.)
II. Osoba zatrudniona na podstawie przepisów prawa cywilnego (umowy o dzieło, umowy zlecenia lub
innego rodzaju umowy cywilnoprawnej) do której, zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. odnosi się
Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.)
III. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

Jestem pracownikiem sektora mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa
(Na kategorię mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) składają się
przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50
milionów euro, a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro.)

Jestem pracownikiem podmiotu ekonomii społecznej/przedsiębiorstw społecznych

Część II
ZGŁASZAM CHĘĆ UDZIAŁU W SZKOLENIACH IT (wpisz nazwę szkolenia*)
1.
2.

ZGŁASZAM CHĘĆ UDZIAŁU W SZKOLENIACH ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI (wpisz nazwę szkolenia*)
1.

1

2.

ZGŁASZAM CHĘĆ UDZIAŁU W SZKOLENIACH JĘZYKOWYCH (wpisz nazwę szkolenia*)
1.
2.

ZGŁASZAM CHĘĆ UDZIAŁU W INNYCH SZKOLENIACH IT/ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
(wpisz nazwę szkolenia)

Oświadczam, że:
1. Zapoznałem/-am się z Regulaminem rekrutacji uczestników/-czek projektu, akceptuję jego warunki i zgodnie z wymogami jestem
uprawniony/a do uczestnictwa w projekcie.
2. Spełniam wszystkie wymogi formalne określone w Regulaminie rekrutacji uczestników/-czek projektu.
3. Zostałem/-am poinformowany/a, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
4. Zostałem/-am
poinformowany/a,
że
złożenie
Formularza
zgłoszeniowego
nie
jest
równoznaczne
z zakwalifikowaniem do udziału w projekcie.
5. Jestem osobą, która z własnej inicjatywy jest zainteresowana nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności,
kompetencji lub kwalifikacji zawodowych.
6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu przez Organizatora projektu na
potrzeby rekrutacji.
7. Uprzedzona/y o odpowiedzialności cywilnej (wynikającej z Kodeksu Cywilnego) za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą,
niniejszym oświadczam, że ww. informacje są prawdziwe i zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.

………………………………………………………..
/data i czytelny podpis/
Załączniki do formularza:
1.
2.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Centralny System Teleinformatyczny
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych RPO Woj. Pomorskiego

Wypełnia Organizator:
Uczestnik/-czka spełnia/ nie spełnia1 wymogi do objęcia go
wsparciem w ramach projektu pn. „Ścieżki kariery. Pomorskie IT.”
współfinansowanego ze środków EFS, w ramach RPO Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020

1

……………………………………………………………………….
Data i podpis Organizatora/osoby upoważnionej

Niepotrzebne skreślić

*Nazwy szkoleń wraz z opisami znajdują się na stronie projektu http://pomorskieit.pl

2

Zał. Nr 1

Oświadczenie uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru: Centralny system teleinformatyczny wspierający
realizację programów operacyjnych
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
W związku z przystąpieniem do Projektu pn. „Ścieżki kariery. Pomorskie IT.” oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż w
odniesieniu do zbioru: Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych:
1. administratorem moich danych osobowych jest Minister Rozwoju pełniący funkcję Instytucji Powierzającej, mający
siedzibę przy pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie (00-507);
2. podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) – dane osobowe są niezbędne dla
realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) na
podstawie:
a) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r.);
b) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie
Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz.Urz. UE L 347 z
20.12.2013 r.);
c) Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiające szczegółowe
przepisy wykonawcze do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do
wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany
informacji między beneficjentem, beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i
pośredniczącymi;
d) Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2016 r., poz. 217);
e) Porozumienie w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach Centralnego systemu
teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych w związku z realizacją Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Nr RPPM/12/2015;
3. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu „Ścieżki kariery. Pomorskie IT.”, w
szczególności zarządzania, kontroli, audytu, ewaluacji, sprawozdawczości i raportowania w ramach RPO WP 2014-2020,
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz zapewnienia realizacji obowiązku informacyjnego
dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z funduszy
spójności w ramach RPO WP 2014-2020, współfinansowanego z EFS;
4. moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Zarządzającej – Urząd Marszałkowski Województwa
Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, beneficjentowi realizującemu Projekt – Trigonum Sp. z o.o. Al.
Zwycięstwa 197, 81-521 Gdynia oraz podmiotom, które świadczą usługi na jego rzecz, w związku z realizacją Projektu.
Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji
Powierzającej, Instytucji Zarządzającej lub beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone
specjalistycznym firmom realizującym na zlecenie Instytucji Powierzającej, Instytucji Zarządzającej oraz beneficjenta
kontrole i audyt w ramach RPO WP 2014-2020;
5. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia
wsparcia w ramach Projektu;
6. mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

………………………………………………………
(miejscowość i data)

……………………………………………………………….
(czytelny podpis uczestnika/-czki projektu)
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Zał. Nr 2

Oświadczenie uczestnika Projektu w odniesieniu do zbiorów: Regionalny Program Operacyjny Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 –
dane uczestników indywidualnych
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
W związku z przystąpieniem do Projektu pn. „Ścieżki kariery. Pomorskie IT.” oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż w
odniesieniu do zbiorów: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Regionalny
Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – dane uczestników indywidualnych:
1. administratorem moich danych osobowych jest Zarząd Województwa Pomorskiego pełniący funkcję Instytucji
Zarządzającej (IZ) dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP
2014-2020), mający siedzibę przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku (80-810);
2. podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) – dane osobowe są niezbędne dla
realizacji RPO WP 2014-2020 na podstawie:
a) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r.);
b) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz
wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz.Urz. UE L 347 z 20.12.2013
r.);
c) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie
Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz.Urz. UE L 347 z
20.12.2013 r.);
d) Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 217);
e) Umowa Partnerstwa - dokument, zatwierdzony przez Komisję Europejską w dniu 23 maja 2014 r., wyznaczający
kierunki interwencji funduszy europejskich w Polsce w latach 2014-2020, w ramach trzech polityk unijnych: Polityki
Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybołówstwa;
f) Kontrakt Terytorialny dla Województwa Pomorskiego – umowa zawarta pomiędzy Rządem Polskim a Samorządem
Województwa Pomorskiego w dniu 19 grudnia 2014 r., będąca wynikiem dwustronnych negocjacji. Stanowi
zobowiązanie strony rządowej i samorządowej do realizacji celów i przedsięwzięć priorytetowych, które mają istotne
znaczenie zarówno dla rozwoju kraju, jaki i województwa, w perspektywie 2020 r., oraz określa sposób
ich finansowania, koordynacji i realizacji;
3. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu „Ścieżki kariery. Pomorskie IT.”,
w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom Projektu, ewaluacji,
monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WP 20142020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz zapewnienia obowiązku informacyjnego
dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z RPO WP 20142020, współfinansowanego z EFS;
4. moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Zarządzającej – Urząd Marszałkowski Województwa
Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, beneficjentowi realizującemu Projekt – Trigonum Sp. z o.o. Al.
Zwycięstwa 197,81-521 Gdynia oraz podmiotom, które świadczą usługi na jego rzecz, w związku z realizacją Projektu.
Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie IZ lub
beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom realizującym na zlecenie IZ
oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPO WP 2014-2020;
5. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia
wsparcia w ramach Projektu;
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6.

7.
8.

w terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w Projekcie przekażę beneficjentowi dane dotyczące mojego statusu na
rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia
kompetencji2;
w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dotyczące mojego statusu na rynku pracy3;
mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

………………………………………………………
(miejscowość i data)

2
3

……………………………………………………………….
(czytelny podpis uczestnika/-czki projektu)

Wykreślić, jeśli nie dotyczy.
Wykreślić, jeśli nie dotyczy.
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