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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 
 
 

Projekt „Bądź aktywny” 
realizowany przez Dolinę Edukacji w partnerstwie z Fundacją Akademia Obywatelska 

„Bądź aktywny!” dofinansowanego w ramach Osi Priorytetowej I PO WER, Działanie nr 1.2 Wsparcie 
osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, 1.2.1 Wsparcie udzielane z 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
 

Informacje wypełniane przez Dolinę Edukacji / Fundację Akademia Obywatelska  : 

Nr formularza: 
................ 

 

Data przyjęcia formularza:       

Godzina przyjęcia formularza:       

Podpis osoby przyjmującej formularz: 
      

Liczba przyznanych punktów: 
 

 
UWAGI:  
1. Przed wypełnieniem formularza należy zapoznać się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w 
projekcie „Bądź aktywny!”. Złożenie formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem dobrowolnej zgody 
na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych zawartych w niniejszym 
formularzu (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 
r. Nr 101 poz. 926, ze zm.), do celów związanych z moim udziałem w projekcie pt. „Bądź aktywny!” 
3. Formularz należy wypełnić czytelnie w języku polskim, niebieskim długopisem i złożyć wraz z 
wymaganymi załącznikami.  
4. Nie należy usuwać jakiejkolwiek treści niniejszego dokumentu. Formularz należy spiąć w sposób 
trwały.  
5. Prosimy zachować kopię składanych dokumentów zgłoszeniowych. Oryginał nie podlega zwrotowi.  
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DANE OSOBOWE KANDYDATKI 

Nazwisko  

Imię/Imiona  

Dokument tożsamości  Seria i numer  

Narodowość  

Wiek kandydatki w 
chwili przystąpienia do 
projektu1 

 

PESEL            

 
 

MIEJSCE ZAMIESZKANIA 

Ulica  Nr domu  Nr lokalu  

Miejscowość  Gmina  

Kod 
pocztowy 

  -     
Poczta 

 

Powiat  Województwo  

Obszar zamieszkania 
           
           obszar wiejski2 

 
          obszar miejski 

 
 

DANE KONTAKTOWE 

Telefon kom.  Tel. stacjonarny   

E-mail  

Adres do 
korespondencji (gdy 
inny niż zamieszkania) 

 

 
 
 

WYKSZTAŁCENIE KANDYDATA/KANDYDATKI 

 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)  

 
1 Wiek uczestników projektu jest określany na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w 
projekcie. 
2 Zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) NR 215/2014 z dnia 7 marca 2014 
r. to obszar o małej gęstości zaludnienia (kod 03) – zgodnie ze stopniem urbanizacji ujętym w klasyfikacji 
DEGURBA obszary słabo zaludnione to obszary, na których więcej niż 50% populacji zamieszkuje tereny wiejskie 
(tj. gminy, które zostały przyporządkowane do kategorii 3  klasyfikacji DEGURBA). Zestawienie gmin 
zamieszczone na stronie internetowej EUROSTAT:  
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/miscellaneous/index.cfm?TargetUrl=DSP_DEGURBA (tabela z nagłówkiem 
"dla roku odniesienia 2012") 
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 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) 

 

KRYTERIA FORMALNE KANDYDATA/KANDYDATKI  

Oświadczam, że moim miejscem zamieszkania zgodnie z Kodeksem Cywilnym jest 
województwo podkarpackie. 

 TAK 

 NIE 

Oświadczam, że jestem w wieku od 15 do 29 r.ż. 
 TAK 

 NIE 

Oświadczam, że jestem osobą bierną zawodowo i nie jestem zarejestrowana/-ny 
w Powiatowym Urzędzie Pracy 

 TAK 

 NIE 

Oświadczam, że nie jest gotowa/-y do podjęcia pracy i aktywnie nie poszukuje 
zatrudnienia 

 TAK 

 NIE 

Oświadczam, że 
nie kwalifikuję się do projektu w ramach Poddziałania 1.3.1 POWER to jest nie 
jestem: 
- osobą, która opuściła pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy)  
- osobą, która opuściła młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki 
socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu), 
- osobą, która opuściła specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne 
ośrodki wychowawcze(do 2 lat po opuszczeniu), 
- osobą, która zakończyła naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki 
w szkole specjalnej), 
- matką przebywającą w domach samotnej matki, 
-osobą, która opuściła zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu) 
-osobą, które opuściła zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po 
opuszczeniu), 
-osobą, która opuściła zakłady pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu) 
 
 
 
 
 
 
 
 zatrudnienia w zakładzie). 

 TAK 

 NIE 
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Oświadczam, że: 
 nie pracuję (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo),  
nie kształcę się (tj. nie uczestniczę w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym 
albo zaniedbuje obowiązek szkolny lub nauki),  
nie szkolę się (tj. nie uczestniczę w pozaszkolnych zajęciach mających na celu 
uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych 
lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy w ciągu ostatnich 4 tygodni ze 
środków publicznych 

 TAK 

 NIE 

KRYTERIA PREMIUJĄCE KANDYDATA/KANDYDATKI 

Oświadczam, że jestem osobą zamieszkująca obszary wiejskie 
 TAK 

 NIE 

Oświadczam, że jestem osobą niepełnosprawną 
 TAK 

 NIE 

Oświadczam, że jestem osobą o niskich kwalifikacjach (posiadam wykształcenie 
na poziomie do ponadgimnazjalnego ISCED 3 włącznie) 

 TAK 

 NIE 

Oświadczam, że nie posiadam doświadczenia zawodowego 
 TAK  

 NIE  

 Oświadczam, że jestem osobą, która była uczestnikiem projektu/-ów z zakresu 
włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO  

 TAK  

 NIE  

 Oświadczam, że jestem osobą, zamieszkująca miasto średnie – miasta powyżej 20 
tys. mieszkańców z wyłączeniem miast wojewódzkich oraz mniejsze, z liczbą 
ludności pomiędzy 15-20 tys. mieszkańców będące stolicami powiatów (tzw. 
miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze) tj. Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, 
Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, 
Tarnobrzeg. 

 TAK 

 NIE 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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), dalej „RODO”, Dolina Edukacji w partnerstwie z 
Fundacją Akademia Obywatelska – Beneficjent projektu informuje, że: 

1) Administratorem Pani danych osobowych jest:  
➢ Instytucja Zarządzająca - Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie:  

kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@podkarpackie.pl, telefonicznie 17 747 67-09, 
listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, kontakt osobisty w 
siedzibie Urzędu przy Al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie, 

➢ Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa 
Inspektor Ochrony Danych w MIiR: iod@miir.gov.pl 

2) Celem przetwarzania Pani danych osobowych jest / są:  

mailto:iod@podkarpackie.pl
mailto:iod@miir.gov.pl
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➢ Realizacja projektu pt:„Bądź aktywny!” – udzielenie wsparcia Uczestniczkom projektu 
➢ wypełnienie przez Beneficjenta projektu obowiązków wynikających z obowiązujących 

przepisów, w tym do wykazania zastosowania prawidłowej procedury wyłonienia Uczestniczek 
➢ prawidłowa realizacja obowiązków i uprawień przez Beneficjenta projektu i podwykonawców 

wynikająca z Regulaminu rekrutacji uczestnictwa w projekcie oraz  umów zawartych w 
projekcie 

➢ prawidłowe raportowanie do organów uprawnionych 
 
3) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu, o którym/celach, o których 

mowa w pkt 2, jest art. 6 ust. 1 RODO, tj.: 
➢ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy/umów, której stroną jest osoba, której 

dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem 
umowy; 

➢ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze - w tym do wykazania zastosowania prawidłowej procedury wyłonienia 
Wykonawcy i raportowania do uprawnionych organów 

➢ przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią – prawidłowej realizacji uprawnień 
i obowiązków wynikających z umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą, w tym 
ochrony przez Wykonawcę przed ewentualnymi roszczeniami. 

 
4) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane następującym odbiorcom danych/kategoriom 

odbiorców danych: podwykonawcom wyłonionym w ramach zapytań ofertowych w trakcie trwania 
projektu „Bądź aktywny!”, organom uprawnionym do kontroli, w ramach prowadzonego 
postępowania. 

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: przez okres realizacji i trwałości Projektu 
Profesjonalni kierowcy oraz przez okres kolejnych 6 lat od końca roku, w którym Projekt zakończono 
lub w którym upłynął termin trwałości Projektu. 

7) Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania danych. 

8) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne dla możliwości oceny oferty 
złożonej przez Wykonawcę. 

10) Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji 
w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania. 

 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych: 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do 

realizacji procesu rekrutacji  zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 
osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO) przez Dolinę Edukacji Sp. z o.o.   

z siedzibą ul. Krasickiego 54/16, 37-200 Przeworsk, NIP: 8133659653, KRS 0000390789 oraz 

Fundację Akademia Obywatelska  
z siedzibą ul. Krasickiego 54/16, 37-200 Przeworsk NIP 7941772684, KRS 0000312321,   
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.……..……............................................. 
Data i czytelny podpis Kandydata/Kandydatki 

 
 
 
1. Uprzedzony/-a o odpowiedzialności karnej wynikających z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks 

Karny (Dz. U. z 1997 r. nr 88, poz. 553 z późn. zm.) oświadczam, że dane zawarte w niniejszym Formularzu 

Rekrutacyjnym do projektu są zgodne z prawdą. Przyjmuję do wiadomości, że przedłożenie 

nieprawdziwego oświadczenia/zaświadczenia lub podanie danych w Formularzu Zgłoszeniowym 

niezgodnych ze stanem faktycznym będzie skutkowało wykluczeniem z projektu „Bądź aktywny!” oraz 

zostanie potraktowane, jako próba wyłudzenia środków finansowych i będzie podlegać powiadomieniu 

właściwych organów ścigania oraz zwrotowi środków wraz z odsetkami. 

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

Data i czytelny podpis Kandydata/Kandydatki 
 

 
 

2. Zapoznałam/-łem się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt. „Bądź aktywny!” i akceptuję 
te zapisy, oraz oświadczam, że akceptuję jego postanowienia i spełniam kryteria kwalifikacyjne zawarte w 
Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Bądź aktywny!” 

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

Data i czytelny podpis Kandydata/Kandydatki 
 

 
3. Oświadczam, że spełniam wszystkie wymogi formalne określone w regulaminie rekrutacji 

i uczestnictwa w projekcie „Bądź aktywny!” tzn. jestem osoba dorosłą zainteresowaną z własnej inicjatywy 
zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych,  

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

Data i czytelny podpis Kandydata/Kandydatki 
 

 
4. Oświadczam, że wyrażam wolę dobrowolnego uczestnictwa w projekcie „Bądź aktywny!” oraz wyrażam 

zgodę na udział w postępowaniu rekrutacyjnym. 

………............................................. 
Data i czytelny podpis Kandydata/Kandydatki 

 
 
5. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/na, że projekt współfinansowany jest ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-

2020, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym 

rynku pracy – projekt konkursowy.  

….……............................................ 
Data i czytelny podpis Kandydata/Kandydatki 
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6. Oświadczam, że akceptuję fakt, iż złożenie przeze mnie niniejszego Formularza rekrutacyjnego  nie jest 
równoznaczne z zakwalifikowaniem do Projektu. W przypadku nie zakwalifikowania się do udziału w 
Projekcie nie będę wnosił/a żadnych roszczeń ani zastrzeżeń do Projektodawcy.  

………............................................. 
Data i czytelny podpis Kandydata/Kandydatki 

 
7. Oświadczam, że wyrażam dobrowolną zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych 

osobowych zawartych w niniejszym formularzu (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie 
danych osobowych” Dz. U. z 2016 r. poz. 926, z późn. zm.), do celów związanych z przeprowadzeniem 
rekrutacji, szkolenia, monitoringu i ewaluacji projektu, a także w zakresie niezbędnym do wywiązania się 
Beneficjenta projektu z obowiązków sprawozdawczych wobec Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. 
Moja zgoda obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości, pod warunkiem, że nie zostanie 
zmieniony cel. 

………............................................. 
Data i czytelny podpis Kandydata/Kandydatki 

 
8. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych 

przetwarzanych przez Dolina Edukacji i Fundację Akademia Obywatelska, Wojewódzki Urząd Pracy w 
Rzeszowie, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz prawie do ich poprawiania 

………............................................. 
Data i czytelny podpis Kandydata/Kandydatki 

 
 
9. Oświadczam, że zostałem poinformowany/a, że szkolenie może odbywać się w innej miejscowości niż moje 

miejsce zamieszkania. 

...……............................................. 
Data i czytelny podpis Kandydata/Kandydatki 

 
10. Oświadczam, że zobowiązuję się do bieżącego aktualizowania danych osobowych w trakcie trwania udziału 

w projekcie. 

………............................................. 
Data i czytelny podpis Kandydata/Kandydatki 

 
 

11. Oświadczam, że w przypadku zakwalifikowania do projektu zobowiązuję się do podpisania umowy udziału 
w projekcie oraz deklaruję swój regularny i aktywny udział w doradztwie i szkoleniu. Ponadto zobowiązuje 
się do przystąpienia do wszystkich wymaganych  egzaminów oraz wypełniania testów, ankiet (związanych z 
badaniami ewaluacyjnymi) i udzielania informacji zarówno w trakcie trwania Projektu, jak i po jego 
zakończeniu. 

………............................................. 
Data i czytelny podpis Kandydata/Kandydatki 

 
12. Oświadczam, że w przypadku zakwalifikowania do projektu zobowiązuję się do w przypadku niezdania 

pierwszego podejścia do egzaminu pokrywania pozostałych aż do zdania egzaminu z własnych środków. 

………............................................. 
Data i czytelny podpis Kandydata/Kandydatki 

 


