Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

POKL-04.01.02-00-115/12-00 „Mechatronicy – Praktyczni Specjaliści Przyszłości”
Formularz danych osobowych uczestników projektu
otrzymujących wsparcie w ramach EFS
Lp.

Dane
uczestnika

1
2

Nazwisko

3

Płeć

4
5

Wiek w chwili przystępowania do projektu
PESEL

6

Wykształcenie

8

Opieka nad dziećmi do lat 7 lub opieka nad
osobą zależną
Ulica

9

Nr domu

10

Nr lokalu

11

Miejscowość

12

Obszar

13

Kod pocztowy

14

Województwo

15

Powiat

16

Telefon stacjonarny

17

Telefon komórkowy

18

Adres poczty elektronicznej (e-mail)

7

Dane
kontaktowe

Nazwa
Imię (imiona)

Dane

Kobieta
Mężczyzna

*
*

Brak
Podstawowe
Gimnazjalne
Ponadgimnazjalne
Pomaturalne
Wyższe

*
*
*
*
*
*

Obszar miejski
Obszar wiejski

*
*

Sposób wypełnienia formularza:
 w polach jasnych kolumny „dane” należy wpisać wymaganą informację
 w polach ciemnych kolumny „dane” należy wpisać znak „x” w celu potwierdzenia, w przeciwnym
wypadku należy pozostawić pole puste
 w polach ciemnych kolumny „dane” oznaczonych „*” należy wpisać znak „x” w celu potwierdzenia
tylko w 1 z 2 lub więcej kolejnych pól do wyboru
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Lp

Nazwa

Dane
Bezrobotny

*

Nieaktywny
zawodowo

*

Osoba długotrwale
bezrobotna
Osoba ucząca się lub
kształcąca
Rolnik
Samozatrudniony

19

Status osoby na rynku
pracy w chwili
przystąpienia do
projektu

Dane
dodatkowe

20
21
22
23
24
25

Zatrudniony

*

Zatrudniony
w
mikroprzedsiębiorstwie
Zatrudniony w małym
i
(lub)
średnim
przedsiębiorstwie
Zatrudniony w dużym
przedsiębiorstwie
Zatrudniony
w
administracji
publicznej
Zatrudniony w
organizacji
pozarządowej

*
*
*
*
*
*
*

Rodzaj przyznanego
wsparcia
Data
rozpoczęcia
udziału w projekcie
Data
zakończenia
udziału w projekcie
Przynależność
do
mniejszości narodowej
lub etnicznej
Fakt bycia migrantem
Fakt
bycia
osobą
niepełnosprawną

Sposób wypełnienia formularza:
 w polach jasnych kolumny „dane” należy wpisać wymaganą informację
 w polach ciemnych kolumny „dane” należy wpisać znak „x” w celu potwierdzenia, w przeciwnym
wypadku należy pozostawić pole puste
 w polach ciemnych kolumny „dane” oznaczonych „*” należy wpisać znak „x” w celu potwierdzenia
tylko w 1 z 2 lub więcej kolejnych pól do wyboru
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
W związku z przystąpieniem do Projektu Mechatronicy-Praktyczni Specjaliści Przyszłości
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oświadczam, iż przyjmuję do
wiadomości, że:
1) administratorem moich danych osobowych jest Minister Rozwoju Regionalnego pełniący
funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, mający
siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 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 (tekst
jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) – dane osobowe są niezbędne dla
realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
3) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji
projektu Mechatronicy-Praktyczni Specjaliści Przyszłości,
ewaluacji, kontroli,
monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL);
4) moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej –
Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju (ul. Nowogrodzka 62c, 02-002 Warszawa),
beneficjentowi realizującemu projekt Mechatronicy-Praktyczni Specjaliści Przyszłości
(Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. A. Mickiewicza 30,
30-059 Kraków) oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………... Moje dane osobowe mogą zostać
projektu

udostępnione firmom badawczym realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej POKL,
Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta badania ewaluacyjne w
ramach POKL oraz specjalistycznym firmom realizującym na zlecenie Instytucji
Zarządzającej POKL lub Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej kontrole w ramach
POKL;
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 PROJEKTU
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DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

„Mechatronicy-Praktyczni Specjaliści Przyszłości”

W związku z podjęciem przeze mnie studiów na Akademii Górniczo-Hutniczej im.
Stanisława Staszica w Krakowie na kierunku zamawianym MECHATRONIKA, objętym
projektem

„Mechatronicy-Praktyczni

Specjaliści

Przyszłości”

realizowanym

w

ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zadeklarowałem/łam:
1) Chęć udziału w projekcie Mechatronicy-Praktyczni Specjaliści Przyszłości od
dnia …………… .
Jednocześnie oświadczam, że:
2) spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające mnie do udziału w projekcie
„Mechatronicy-Praktyczni Specjaliści Przyszłości”;
3) zostałem/am

pouczony/a

o

odpowiedzialności

za

składanie

oświadczeń

niezgodnych z prawdą
Dodatkowo Oświadczam, że:


zapoznałam/em się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie



wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku realizacji projektu
„Mechatronicy - Praktyczni Specjaliści przyszłości”, zgoda nie jest ograniczona ani
czasowo, ani terytorialnie i obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności: ulotki,
drukowane materiały promocyjne, reklamy w gazetach i czasopismach, wizerunek mój
może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu,
kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w
formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne, zgoda dotyczy wszelkich
zdjęć z moim udziałem wykonanych na zlecenie realizatora projektu Akademia
Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, zrzekam się niniejszym
wszelkich roszczeń w tym również o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych), z tytułu
wykorzystywania mojego wizerunku na potrzeby jak w oświadczeniu.

.....................................................
MIEJSCOWOŚĆ I DATA

................................................................
CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU

