
 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

na 

kursy zawodowe oraz kwalifikacyjne kursy zawodowe 
w ramach projektu „Zawodowcy na topie – podniesienie jakości szkolnictwa 

zawodowego w powiecie lęborskim poprzez przebudowę, rozbudowę i modernizację 
szkół zawodowych w Lęborku, ich wyposażenie i doposażenie oraz kształcenie 

ustawiczne” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

 

CZĘŚĆ I: 

 

1. Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………..…………………………………. 
 

 

2. Data urodzenia ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

3. Adres zamieszkania: 
 

Miejscowość ……………………………………………… ulica: ………………………………………………………………. 

…………………………….……………………..………… nr domu: …..………..… nr mieszkania:………………. 

 

4. Dane kontaktowe: 

 

Telefon kontaktowy: …………………..…..…………. … e – mail: ………………………………………………………….. 

 

5. Sytuacja na rynku pracy: 

 - bezrobotny 

 - osoba bierna zawodowa (część społeczeństwa, którą stanowią osoby w wieku powyżej 15 
lat nie pracujące i nie będące bezrobotnymi) 

 - zatrudniony  

CZĘŚĆ II: 

1. Deklaruję chęć udziału w następującym kursie/kursach: 
 

Nazwa kursu Proszę zakreślić znak X w 

tej kolumnie, przy kursie, w 

których chce Pan/Pani wziąć 

udział (maksymalnie dwa 



 

 

kursy dla jednej osoby) 

Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej  

 

 

Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej   

 

Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych   

 

Kurs obsługi wózków widłowych   

 

Kurs spawania  

 

Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej   

 

Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych   

 

Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji   

 

Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie 

bazami  

 

Kurs spedytora   

 

Podstawy techniki laboratoryjnej  

 

Kurs montażu rusztowań budowlano – montażowych 
 

 

Kurs operatora koparko – ładowarki 
 

 

Kurs energetyczny URE 
 

 

Inna propozycja (prosimy wpisać nazwę proponowanego kursu) 
 
………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
2. Uzasadnienie chęci/niezbędności udziału w konkretnych zajęciach: 

Swoją chęć udziału w ww. zajęciach motywuję następująco: 
(Pole nieobowiązkowe – beneficjent ostateczny może, ale nie musi wypełniać pola dot. uzasadnienia chęci/niezbędności. W przypadku 
większego zainteresowania udziałem w projekcie niż liczba miejsc na daną formę wypełnione uzasadnienie będzie dodatkowo 
punktowane, zgodnie z opisem regulaminu) 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

       …………………………………………………………………………………………………… 

(czytelny podpis kandydata do udziału w projekcie) 



 

 

Oświadczam, że: 

1. Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu do celów związanych z 

przeprowadzeniem rekrutacji. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w zgodzie i w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Rady 

(UE) 2016/679 a 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, zwane dalej „RODO” i ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. 

(Dz.U.2018, poz.1000). 

2. Przyjmuję do wiadomości, iż po przystąpieniu do projektu: 
I. w odniesieniu do zbioru: Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych: 

administratorem moich danych osobowych będzie minister właściwy ds. rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Powierzającej, 
mający siedzibę przy ul. Wspólna 2/4 w Warszawie (00-926). Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-mail: 
iod@miir.gov.pl. Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO z dnia 27 kwietnia 2016r. 
– moje dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 
2014-2020 (RPO WP 2014-2020) 

Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu „Zawodowcy na topie – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego 
w powiecie lęborskim poprzez przebudowę, rozbudowę i modernizację szkół zawodowych w Lęborku, ich wyposażenie i doposażenie oraz 
kształcenie ustawiczne” w szczególności zarządzania, kontroli, audytu, ewaluacji, sprawozdawczości i raportowania w ramach RPO WP 2014-2020. 
Następnie moje dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów. 

Moje dane osobowe będą powierzone do przetwarzania Instytucji Zarządzającej - Zarządowi Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27 w 

Gdańsku (80-810), beneficjentowi realizującemu Projekt – Powiatowi Lęborskiemu, ul. Czołgistów 5 w Lęborku (84-300) oraz podmiotom, które 

świadczą usługi na jego rzecz, w związku z realizacją Projektu. 

II. w odniesieniu do zbioru: Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020: 
administratorem moich danych osobowych będzie 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). Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-mail: iod@pomorskie.eu lub tel. 58 32 68 518. 
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO z dnia 27 kwietnia 2016r. – moje dane osobowe są niezbędne do realizacji 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020)  

Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu „Zawodowcy na topie – podniesienie jakości szkolnictwa 

zawodowego w powiecie lęborskim poprzez przebudowę, rozbudowę i modernizację szkół zawodowych w Lęborku, ich wyposażenie i 

doposażenie oraz kształcenie ustawiczne” w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom 

Projektu, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WP 2014-2020, 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Następnie moje dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia 

obowiązku archiwizacji dokumentów. 

Moje dane osobowe będą przetwarzane przez Instytucję Zarządzającą - Zarząd Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27 w Gdańsku (80-

810) oraz zostały powierzone do przetwarzania beneficjentowi realizującemu Projekt – Powiatowi Lęborskiemu, ul. Czołgistów 5 w Lęborku (84-

300) oraz podmiotom, które świadczą usługi na jego rzecz, w związku z realizacją Projektu. 

4. Odbiorcą moich danych osobowych będą: 
a) instytucje pośredniczące; 
b) podmioty świadczące usługi na rzecz Zarządu Województwa Pomorskiego w związku realizacją Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w szczególności podmioty realizujące badania ewaluacyjne. 
c) podmioty świadczące usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych (np. dostawcom usług informatycznych). 

5. Moje dane będą przechowywane na czas realizacji Projektu, zgodnie z zachowaniem zasady trwałości, aż do czasu wypełnienia obowiązku 
archiwizacji dokumentów projektowych. 

6. Mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 
7. Mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza 

przepisy RODO. 
8. Podanie moich danych osobowych jest niezbędne do realizacji ustawowych obowiązków IŻ RPO WP związanych z procesem aplikowania o 

środki unijne i budżetu państwa oraz realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na 
lata 2014-2020. Jestem zobowiązany/a do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa 
w powyższym procesie. 

9. Będę informować o wszelkich zmianach swoich danych kontaktowych. 
10. Moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (nie ma profilowania) 
11. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku przez Powiat Lęborski, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork i Zarząd Województwa 

Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk (w całości i we fragmentach) dla potrzeb monitoringu, ewaluacji i promocji projektu zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2019, poz.1231). Jednocześnie oświadczam, iż 
zostałem/am poinformowany/a o celu wykorzystania mojego wizerunku. 

12. Zostałem/am poinformowany/a o tym, że projekt „„Zawodowcy na topie – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie 
lęborskim poprzez przebudowę, rozbudowę i modernizację szkół zawodowych w Lęborku, ich wyposażenie i doposażenie oraz 
kształcenie ustawiczne”” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
(Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020) 

13. Zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, akceptuję jego warunki oraz jestem przedstawicielem grupy docelowej 
wymienionej § 3 niniejszego regulaminu. 

14. Świadomy odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą oraz treści art. 25, art. 26 i art. 27 Kodeksu Cywilnego oświadczam, 
że posiadam miejsce zamieszkania/zatrudnienia na terenie powiatu lęborskiego. 

15. Zostałem pouczony/a o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. 
16. Podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą, co zaświadczam swoim podpisem. 
 
 
 
 
 
       …………………………………………………………………………………………………… 

(czytelny podpis kandydata do udziału w projekcie) 

mailto:iod@pomorskie.eu

