Formularz rekrutacyjny (deklaracja udziału),
uczestnika projektu „Akademia informatyczna CISCO” (nr projektu: RPMA.10.03.04-14-a072/17)
realizowanego przez HUMANEO z siedzibą w Nowym Sączu (ul. Nawojowska 12, 33-300 Nowy Sącz)
w ramach Poddziałania 10.3.4. Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych, Działania
10.3 Doskonalenie zawodowe, Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Część I. Oświadczenie dot. kryteriów zawartych we wniosku o dofinansowanie.
Ja, niżej podpisany(a) ___________________________________________ (imię i nazwisko)
oświadczam, iż spełniam warunki udziału w projekcie pt. „Akademia informatyczna CISCO”
ponieważ:
METRYKA ZGODNIE Z WNIOSKIEM

Lp.
1.

2.

3.

Kryterium
Jestem _________ („K”- kobietą lub „M”mężczyzną) (kobiety + 5 punktów).
Mieszkam w ____________________________,
(wpisać miejscowość) w województwie
(miejsce
zamieszkania
mazowieckim
w rozumieniu Kodeksu Cywilnego).
Zgłaszam z własnej inicjatywy chęć kształcenia
formalnego,
podnoszenia,
uzupełniania
kwalifikacji lub ich formalnego potwierdzenia.

4.

Jestem osobą pełnoletnią.

5.

Jestem osobą pracującą.

6.

Jestem osobą niepełnosprawną (+ 2 punkty).

7.
8.
9.

Zamieszkuję
na
obszarze
wiejskim
województwa mazowieckiego (+ 3 punkty).
Jestem osobą, która ukończyła 50 rok życia (+ 2
punktów).
Jestem osobą o niskich kwalifikacjach (+ 4
punkty).

Wartość
(zaznaczyć x)

UWAGI/Punktacja

□K□M
□ TAK □ NIE
□ TAK □ NIE
□ TAK □ NIE
□ TAK □ NIE
□ TAK □ NIE
□ TAK □ NIE
□ TAK □ NIE
□ TAK □ NIE

SUMA PUNKTÓW
Proszę określić specjalne wymagania (w tym wynikające z niepełnosprawności), związane z udziałem
w projekcie
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Proszę określić bariery wynikające z niepełnosprawności, a związane z udziałem w projekcie (jeśli
dotyczy)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- deklaruję udział w projekcie pt. „Akademia informatyczna CISCO”;
- w załączeniu przedstawiam dokumenty potwierdzające zadeklarowany stan rzeczy (w tym (jeżeli
dotyczy) m.in.: orzeczenie o niepełnosprawności; zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy;
- wyrażam zgodę na wpisanie mnie na listę podstawową lub rezerwową uczestników projektu;
- poznałem(am) i akceptuję zasady rekrutacji i realizacji projektu pt. „Akademia informatyczna
CISCO”, w tym przedstawione w Regulaminie rekrutacji do Projektu pt. „Akademia informatyczna
CISCO”;
- zostałem(am) poinformowany(a) o źródle finansowania projektu pt. „Akademia informatyczna
CISCO”;
- wezmę udział w zaplanowanych dla mnie formach wsparcia;
- zobowiązuję się podpisać w dniu pierwszych zajęć umowę o uczestnictwo w projekcie;
- zobowiązuję się wziąć udział w działaniach w zakresie ewaluacji i monitoringu w ramach projektu.
Opis definicji użytych w niniejszym dokumencie znajduje się w dokumentacji konkursowej
mieszczącej się pod adresem: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/103-doskonaleniezawodowe-1034-ksztalcenie-i-doskonalenie-zawodowe-osob-doroslych-2/. Personel projektu służy
pomocą w zakresie wypełniania formularza oraz wyjaśnienia zagadnień związanych
z kwalifikowalnością uczestników projektu.

……………………………………………
Czytelny podpis

Część II. Oświadczenie dot. danych osobowych.
Oświadczenie uczestnika Projektu
W związku z przystąpieniem do projektu pn. Akademia informatyczna CISCO oświadczam, że
przyjmuję do wiadomości, iż:
1. Administratorem moich danych osobowych jest:
1) Zarząd Województwa Mazowieckiego dla zbioru Regionalny Program Operacyjny
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, stanowiący Instytucję Zarządzającą dla
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, z
siedzibą w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 26, 03-719 Warszawa;
2) Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego dla zbioru centralny system
teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych, z siedzibą w Warszawie,
przy Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa.
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 Mazowieckiego 2014-2020:
w odniesieniu do zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata
2014-2020:
1) rozporządzenia 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;
2) rozporządzenia 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;
3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn.
zm.);
3. W odniesieniu do zbioru centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów
operacyjnych:
1) rozporządzenia 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;
2) rozporządzenia 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;

4.

5.

6.
7.

8.

3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020;
4) rozporządzenia Wykonawczego 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 beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi,
audytowymi i pośredniczącymi;
Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu Akademia
informatyczna CISCO, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia
wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań
informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020;
Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie (03-301), ul.
Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa, beneficjentowi realizującemu projekt - HUMANEO z siedzibą
w Nowym Sączu (ul. Nawojowska 12, 33-300 Nowy Sącz) oraz podmiotom, które na zlecenie
beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu - ……………………………………………………………………………
………………………………………………. (nazwa i adres ww. podmiotów). Moje dane osobowe mogą
zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Powierzającego,
Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać również
powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Powierzającego, Instytucji
Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020;
Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem
możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu;
W ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu na
rynku pracy oraz informacje nt. udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub
nabycia kompetencji;
Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

…..………………………………………

……………………………………………

Miejscowość i data

Czytelny podpis uczestnika projektu

Część III. Metryka danych osobowych dla potrzeb sprawozdawczości.
Oświadczam, iż zostałem poinformowany o możliwości odmowy podania danych wrażliwych oraz
o obowiązku przekazania danych.
Dane uczestników projektu, którzy otrzymują wsparcie w ramach EFS
1
Imię

Dane
uczestnika

2

Nazwisko

3

Płeć

4

Wiek w chwili
przystępowania do projektu

5

PESEL
Wykształcenie

6

Dane
kontaktowe

Dane
dodatkowe

 Brak
 Podstawowe
 Gimnazjalne
 Ponadgimnazjalne/ ponadpodstawowe
 Policealne
 Wyższe

7

Ulica

8

Nr domu

9

Nr lokalu

10

Miejscowość

10 a

Gmina

11

Obszar

12

Kod pocztowy

13

Województwo

14

Powiat

15

Telefon stacjonarny

16

Telefon komórkowy

17

Adres poczty elektronicznej
(e-mail)

18

Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu

 osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędów pracy
 osoba długotrwale bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędów pracy
 osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji urzędów pracy
 osoba długotrwale bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji urzędów pracy
 osoba bierna zawodowo ucząca się
 osoba bierna zawodowo nieuczestnicząca w kształceniu i szkoleniu
 osoba pracująca w administracji rządowej

 osoba pracująca w administracji samorządowej
 osoba pracująca w organizacji pozarządowej
 osoba pracująca w MMŚP
 osoba pracująca w dużym przedsiębiorstwie
 inne …………………………………………………………………….
W przypadku wybrania opcji „osoba pracująca”, należy opowiedzieć na poniższe
pytania:
Wykonywany zawód ……………………………………………………….
Nazwa zakładu pracy ……………………………………………………….

19

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

□ TAK □ NIE
□ Odmowa podania informacji

20

Osoba bezdomna lub
dotknięta wykluczeniem z
dostępu do mieszkań

□ TAK □ NIE

21

Osoba z
niepełnosprawnościami

□ TAK □ NIE
□ Odmowa podania informacji

22

Osoba w innej niekorzystnej □ TAK □ NIE
sytuacji społecznej
□ Odmowa podania informacji

Podpisy i odebranie oświadczeń, o których mowa w częściach oświadczenia nr I, II oraz III.
Uczestnik oświadcza, iż został pouczony o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych
z prawdą.

_______________
miejscowość, data

___________________________________
czytelny podpis składającego oświadczenie

Potwierdzam zgodność danych zawartych w niniejszym formularzu z przedstawionym dowodem
osobistym.

_________________
pieczęć Beneficjenta

________________________________
podpis osoby przyjmującej oświadczenie

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z Rozporządzenia 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 swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
informujemy, że:
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Humaneo z siedzibą w Nowym Sączu (33-300)
ul. Nawojowska 12;
Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom zewnętrznym;
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania
danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail:
iod@humaneo.pl;
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji do projektu
„Akademia informatyczna CISCO” nr RPMA.10.03.04-14-a072/17 realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020;
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia wzięcie udziału
w procesie rekrutacji do projektu;
Pani/Pana dane przechowywane będą do czasu cofnięcia zgody (o ile odrębne przepisy prawa nie
stanowią inaczej);
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie;
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

KLAUZULA ZGODY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez HUMANEO z siedzibą przy ul. Nawojowskiej
12; 33-300 Nowy Sącz w celu rekrutacji do projektu „Akademia informatyczna CISCO”. Zostałem/-am
poinformowany/-a o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych
osobowych jest dobrowolne.

…..………………………………………

…..………………………………………

MIEJSCOWOŚĆ I DATA

CZYTELNY PODPIS

