“Inwestycja w kwalifikacje” nr. RPPK.07.01.00-18-0087/18
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE

Data i podpis osoby przyjmującej i sprawdzającej formularz

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Do udziału w projekcie „Inwestycja w kwalifikacje” nr RPPK.07.01.00-18-0087/18,
który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Imię (imiona):

Nazwisko:

Płeć:

Wiek w latach:

Data i miejsce urodzenia:
_ _ - _ _ - _ _ _ _

(w chwili przystąpienia do projektu)

_____________________
Adres zamieszkania w rozumieniu Kodeksu Cywilnego:
województwo ________________________________________

PESEL:

powiat______________________________________________
gmina ________________________________poczta______________________
miejscowość _________________________nr domu/lokalu________________

Dane kontaktowe:

kod pocztowy _______________________________________

Telefon _______________________________________________

ul. ________________________________________________

E-mail ________________________________________________
Inne __________________________________________________

Obszar zamieszkania:

 obszar miejski

 obszar wiejski

STATUS NA RYNKU PRACY
1. Jestem osobą bezrobotną1 zarejestrowaną w urzędzie pracy, w tym:
długotrwale bezrobotną2:
2. Jestem osobą bezrobotną1 niezarejestrowaną w urzędzie pracy (tj. osobą nie
pracującą, gotową do podjęcia pracy i aktywnie poszukującą zatrudnienia)
długotrwale bezrobotną2:

 TAK
 TAK

 NIE
 NIE

 TAK

 NIE

 TAK

 NIE

1) Osoba bezrobotna: osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie
z krajowymi definicjami, nawet jeż eli nie spełniają̨ one wszystkich trzech kryterió w. Osobami bezrobotnymi są̨ zaró wno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności
ekonomicznej ludności (BAEL), jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentó w studió w stacjonarnych, nawet jeś li spełniają̨ powyż sze kryteria. Osoby
kwalifikujące się̨ do urlopu macierzyń skiego lub rodzicielskiego, któ re są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają̨ ś wiadczeń́ z tytułu urlopu), są ró wnież osobami
bezrobotnymi w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć́ z udziałem ś rodkó w EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.

2) Osoba długotrwale bezrobotna: osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy w przypadku osób w wieku poniżej 25 lat, osoba bezrobotna nieprzerwanie przez
okres ponad 12 miesięcy w przypadku osób w wieku 25 lat i więcej.
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Wykształcenie:









Czy kontynuuje Pan/Pani obecnie naukę:
(zaznaczyć odpowiednie – x)

ISCED 0 – Niższe niż podstawowe (Brak formalnego
wykształcenia)
ISCED 1 - Podstawowe (Kształcenie ukończone na poziomie
szkoły podstawowej)
ISCED 2 - Gimnazjalne (Kształcenie ukończone na poziomie
szkoły gimnazjalnej)
ISCED 3 – Ponadgimnazjalne (Kształcenie ukończone na
poziomie szkoły średniej lub zasadniczej szkoły zawodowej)
W TYM :
 Kształcenie zakończone egzaminem maturalnym
 Kształcenie niezakończone egzaminem maturalnym
ISCED 4 - Policealne (Kształcenie ukończone na poziomie
wyższym niż kształcenie na poziomie szkoły średniej, które
jednocześnie nie jest wykształceniem wyższym)
ISCED 5 – 8 - Wyższe (Pełne i ukończone wykształcenie na
poziomie wyższym)

 tak
 nie
Jeśli zakreślono „tak” proszę wpisać poniżej szkołę/uczelnie i kierunek kształcenia:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Proszę wskazać system kształcenia:
(zaznaczyć odpowiednie – x)




stacjonarny (dzienny),
niestacjonarny (wieczorowy, weekendowy).

Ukończona szkoła/uczelnia (nazwa, miejscowość i kierunek):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
Zawód wyuczony w systemie szkolnym
..……………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….…………………..…
W załączeniu przedkładam:
(zaznaczyć odpowiednie – x)
☐ Oświadczenia dotyczące doświadczenia zawodowego, posiadanych kwalifikacjach, oraz o dochodach (załącznik nr 2 do Regulaminu)
☐ Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych Kandydata/tki do Projektu (załącznik nr 3 do Regulamin)
☐ Oświadczenie o spełnieniu kryteriów kwalifikacyjnych (załącznik nr 4 do Regulamin)
☐ Oświadczenie – zobowiązanie do wypełnienia obowiązków informacyjnych (załącznik nr 5 do Regulamin)
☐ Oświadczenie Kandydata/tki do Projektu (załącznik nr 6 do Regulamin)
☐ Zaświadczenia o posiadanym statusie osoby bezrobotnej
Dodatkowo:
☐ Dowód osobisty – do wglądu
☐ Zaświadczenie o zameldowaniu tymczasowym (dotyczy osób posiadających adres zamieszkania inny niż adres zameldowania stałego)
Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 oraz art. 297 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym
oświadczam, że dane zawarte w niniejszym formularzu zgłoszeniowych są zgodne z prawdą.

______________________
Miejscowość, data

_________________________________________________
Czytelny podpis osoby ubiegającej się o udział w projekcie
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OŚWIADCZENIA DO FORMULARZA I ZGODY
Oświadczenie o zamieszkaniu na terenie województwa podkarpackiego
Oświadczam, że jestem mieszkańcem/ką województwa podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
Mój adres zamieszkania zgodnie z Kodeksem Cywilnym to:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań lub
zatajenie prawdy, oświadczam, że dane podane w niniejszym dokumencie, oświadczeniu są zgodne z prawdą.

____________________________________
(Miejscowość, data)

____________________________________________
(Czytelny podpis osoby ubiegającej się o udział w projekcie)

Oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej
Oświadczam, iż nie prowadzę działalności gospodarczej.
Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań lub
zatajenie prawdy, oświadczam, że dane podane w niniejszym dokumencie, oświadczeniu są zgodne z prawdą.

____________________________________
(Miejscowość, data)

____________________________________________
(Czytelny podpis osoby ubiegającej się o udział w projekcie)

Oświadczenie o zgodności danych
Oświadczam iż wszystkie podane przeze mnie informacje zawarte w Formularzu Zgłoszeniowym do projektu pn. „Inwestycja w kwalifikacje” nr. RPPK.07.01.00-18-0087/18
oraz w jego załącznikach są prawdziwe i kompletne. Przyjmuję do wiadomości, że informacje te mogą podlegać weryfikacji przez upoważnione instytucje (np. urzędy
kontroli skarbowej) na podstawie krajowych rejestrów (np. rejestr ZUS, rejestr PUP) pod względem ich zgodności z prawdą.
Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań lub
zatajenie prawdy, oświadczam, że dane podane w niniejszym dokumencie, oświadczeniu są zgodne z prawdą.

____________________________________
(Miejscowość, data)

____________________________________________
(Czytelny podpis osoby ubiegającej się o udział w projekcie)

Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu Rekrutacji i Udziału w Projekcie
Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Regulaminu Rekrutacji i Udziału w Projekcie oraz akceptuję jego warunki.

____________________________________
(Miejscowość, data)

____________________________________________
(Czytelny podpis osoby ubiegającej się o udział w projekcie)
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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Dostarczając formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami do Podkarpackiej Fundacji Rozwoju, 36-001 Trzebownisko 928B, zgadzasz się na przetwarzanie przez Fundację Twoich danych
osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym wraz z załącznikami w celu prowadzenia naboru i realizacji projektu pn. „Inwestycja w kwalifikacje” nr RPPK.07.01.00-18-0087/18.
Klauzula informacyjna dla kandydatów
Na podstawie art. 13 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), niniejszym informujemy, że:
1.
Administratorem Pana/Pani danych osobowych związanych z procesem rekrutacji do uczestnictwa w Projekcie jest Podkarpacka Fundacja Rozwoju z siedzibą w Trzebownisku, 36-001
Trzebownisko 928B, wpisana do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000589151, NIP: 5170372513, REGON: 363113823, email: admin@podkarpackafundacjarozwoju.pl;
2.
Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu prowadzenia procesu naboru i realizacji projektu pn. „Inwestycja w kwalifikacje” nr. RPPK.07.01.00-18-0087/18, a podstawę prawną
przetwarzania Pana/Pani danych osobowych stanowi art. art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. g) RODO. Pana/Pani dane osobowe udostępnione w toku rekrutacji i realizacji Projektu mogą
być przetwarzane w szczególności, w odniesieniu do:
2.1. zbioru danych RPO WP 2014-2020: w zakresie: aplikowania o środki unijne i realizacji projektów, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia
uczestnikom projektów, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych, w tym zapewnienie realizacji obowiązku
informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, dalej „RPO WP 2014-2020”;
2.2. zbioru danych CST, w zakresie:
a)
zarządzania, kontroli, audytu, sprawozdawczości i raportowania w ramach realizacji programów operacyjnych polityki spójności, finansowanych w perspektywie finansowej
2014-2020,
b)
zapewnienia realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z funduszy polityki
spójności w perspektywie finansowej 2014-2020.
3.
Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, którym Administrator powierzył do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów oraz podmiotom uprawnionym
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; a także mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie ministra właściwego ds. rozwoju
regionalnego, Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjentom. Dane mogą także zostać udostępnione, m.in. podmiotom dokonującym oceny, ekspertyzy, jak również
podmiotom zaangażowanym, w szczególności w: proces audytu, ewaluacji i kontroli RPO WP 2014-2020,- zgodnie z obowiązkami wynikającymi m.in. z: Rozporządzenia ogólnego i ustawy
wdrożeniowej.
4.

Pana/Pani Dane osobowe Uczestnika Projektu nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

5.
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 30 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązywania okresu archiwizowania danych, o którym mowa w art.
140 ust. 1 Rozporządzenia ogólnego oraz art. 23 ust. 3 ustawy wdrożeniowej lub od dnia wygaśnięcia zobowiązań wynikających z innego przepisu prawa, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217, z późn. zm.), o ile przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych jest niezbędne do spełnienia
obowiązku wynikającego z tego przepisu prawa.;
6.
Posiada Pan/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania. Na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b i d RODO, zgodnie z którym nie jest możliwe usunięcie danych osobowych niezbędnych, w szczególności do:
6.1. wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego;
6.2. celów archiwalnych w interesie publicznym:
7.
Mając na uwadze cel i podstawę prawną przetwarzania danych w ramach RPO WP 20104-2020, Uczestnikowi Projektu nie przysługuje prawo do usunięcia albo przenoszenia tych
danych. Ponadto, Uczestnik ma prawo skorzystać z przysługujących mu uprawnień, o których mowa w RODO – w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
8.

Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2 );

9.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Jednak niepodanie informacji wskazanych w art. 221§1 k.p tj. imienia (imion) i nazwiska daty urodzenia, miejsca
zamieszkania( adresu do korespondencji), nr pesel, wykształcenia, statusu na rynku pracy, danych kontaktowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia kandydata oraz wszelkich innych
przewidzianych w dokumentach rekrutacyjnych, spowoduje, jest równoznaczne z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu.
10.

Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

11.
Szczegółowe informacje n/t kategorii przetwarzanych danych, celach ich przetwarzania, podstaw prawnych, uprawnień i obowiązków jak i zakresu przetwarzania zawarte są w § 8
Regulaminu Rekrutacji i Udziału w projekcie, którego niniejszy formularz stanowi integralną część jako załącznik.

___________________________________
(Miejscowość, data)

____________________________________________
(Czytelny podpis osoby ubiegającej się o udział w projekcie)
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