KARTA ZGŁOSZENIOWA
Staż
Projektu „Edukacja dla rynku pracy”- POKL.04.01.01-00-290/10 PO KL- Poddziałanie
4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni

Nazwisko
…………………………………………….
Data rozpoczęcia udziału w projekcie
…………………………………………….

………………………………………….
data wpływu i podpis osoby przyjmującej
Imię
Płeć
…………………………. K M
Data zakończenia udziału w projekcie*
…………………………………………….

Nr PESEL…………………………………
Adres zameldowania
ulica……………………………………….
nr domu………………….nr lokalu……….
kod pocztowy……………………………..
miejscowość……………………………….
powiat……………………………………..
województwo……………………………..

Wiek w latach……………………………..
Dane kontaktowe
numer telefonu stacjonarnego
…………………………………………….
numer telefonu komórkowego
…………………………………………….
e-mail
…………………………………………….

Wykształcenie
 wyższe
 pomaturalne
 ponadgimnazjalne
 gimnazjum
 podstawowe
 brak

Status beneficjenta
 Student
 Absolwent (w okresie
studiów)

Stopień studiów:
 I stopień
 II stopień

Rok studiów:
 I rok
 II rok

6 miesięcy od ukończenia

Wydział studiów:
.......................................................................
 III rok

*wypełnić po zakończeniu udziału w projekcie
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:
-Deklaruję udział w projekcie „Edukacja dla rynku pracy”
-Zapoznałem/ łam się z zasadami udziału w w/w projekcie zawartym w Regulaminie
i zgodnie z wymogami jestem uprawniony/a do uczestnictwa w nim. Jednocześnie akceptuję
warunki Regulaminu.
-Zostałem/łam poinformowany/a, że projekt jest finansowany ze środków Unii EuropejskiejEuropejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetowych,

-Zostałam uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie
nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, ze ww. dane są
zgodne z prawdę.
Miejscowość……………………, dnia……………………,

…………………………….
(czytelny podpis)

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przystąpieniem do projektu „Edukacja dla rynku pracy” realizowanego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych.
Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:
1) administratorem zebranych danych osobowych jest Instytucja Zarządzająca dla Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ul. Wspólna 2/4,
00-926 Warszawa;
2) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji
projektu, ewaluacji, monitoringu, kontroli i sprawozdawczości w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki;
3) moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu udzielenia
wsparcia, realizacji projektu, ewaluacji, jak również w celu realizacji zadań związanych z
monitoringiem i sprawozdawczością w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
4) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z
brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu;
5) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Miejscowość……………………, dnia……………………,

…………………………….
(czytelny podpis)

