……………………………………………………………………………………………………
(godzina i data wpływu i podpis osoby przyjmującej dokumenty)

FORMULARZ NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI A ODPOWIEDNIE POLA
ZAZNACZYĆ ZNAKIEM „X”

INFORMACJE PODSTAWOWE:
Imiona i nazwisko

K

Płeć

Wiek w chwili przystępowania
do projektu

M

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

PESEL

Miejsce urodzenia

Miejscowość: …..……..…………..…………………………………………………………………………
Województwo:………….…………....…...………………………………………………………………….
Miejscowość:
……………………..……………………….…………..……..…………….…….………………………...

Miejsce
zamieszkania1

Ulica: …………..……………………………………. nr domu: ……..….………. nr lokalu:…………...
Kod pocztowy: ……...……..…Powiat: …..…….…………...Woj.: …….………….……….……….........
Obszar zamieszkania:

obszar miejski

obszar wiejski2

Miejscowość:
Adres
korespondencyjny
(jeżeli inny niż
zamieszkania)

…………………….….……………………….…………..……..…………….…….……………………..
Ulica: …………..…………………………….…… ..nr domu: ……..…………….nr lokalu:…………….
Kod pocztowy: …..…..…..…… Powiat: ………………..….……. Woj.: ………………………………...

E-mail
Tel. stacjonarny

Tel. komórkowy

W rozumienia przepisów Kodeksu Cywilnego miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego
pobytu.
2 Obszar wiejski – obszar położony poza granicami administracyjnymi miast – obszary gmin wiejskich oraz część wiejska [leżąca poza miastem] gminy
wiejsko-miejskiej.
1

Biuro Projektu:
ul. Graniczna 4/7,8, 20-010 Lublin
www.komputer.euro-forum.com.pl
tel. 81 534 95 72
tel.kom. 512 032 362
e-mail: komputer@euro-forum.com.pl

Niepełnosprawność

Status Pan/i na
rynku pracy w
chwili
przystąpienia do
projektu

TAK NALEŻY DOSTARCZYĆ KOPIĘ ORZECZENIA/ZAŚWIADCZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
NIE
osoba bezrobotna (osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca
zatrudnienia)
osoba długotrwale bezrobotna (osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy)
osoba bierna zawodowo (osoba pozostająca bez zatrudnienia, ale nie zaliczająca się do osób
bezrobotnych)
rolnik
prowadzący/a działalność na własny rachunek
zatrudniony/a w administracji publicznej
zatrudniony/a w dużym przedsiębiorstwie
zatrudniony/a w średnim przedsiębiorstwie (zatrudnia mniej niż 250 pracowników,
a jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro)
zatrudniony/a w małym przedsiębiorstwie (zatrudnia mniej niż 50 pracowników,
a jego roczny obrót nie przekracza 10 mln euro)
zatrudniony/a w mikro przedsiębiorstwie (zatrudnia mniej niż 10 pracowników,
a jego roczny obrót nie przekracza 2 mln euro)
zatrudniony/a w organizacji pozarządowej

Wykonywany
zawód

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

Miejsce
zatrudnienia

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

Wykształcenie

nie dotyczy

nie dotyczy
…………………………………………………………………………………………………………………………..
(proszę wpisać)

Wykształcenie

BRAK (brak formalnego wykształcenia)
PODSTAWOWE (kształcenie ukończone na poziomie szkoły podstawowej)
GIMNAZJALNE (kształcenie ukończone na poziomie szkoły gimnazjalnej)
PONADGIMNAZJALNE (kształcenie ukończone na poziomie szkoły średniej)
POLICEALNE (kształcenie ukończone na poziomie szkoły policealnej)
WYŻSZE (kształcenie ukończone na poziomie szkoły wyższej)
Warunkiem przystąpienia do projektu „Komputer bez tajemnic” jest posiadanie wykształcenia maksymalnie

PONADGIMNAZJALNEGO.
żyję w gospodarstwie domowym bez osób pracujących
Gospodarstwo domowe, w którym żaden członek nie pracuje, tj. wszyscy członkowie gospodarstwa domowego są albo
bezrobotni albo bierni zawodowo.
Sytuacja
gospodarstwa
domowego

żyję w gospodarstwie domowym bez osób pracujących, z dziećmi pozostającymi na
utrzymaniu
Dzieci pozostające na utrzymaniu to osoby w wieku 0-17 lat oraz 18-14 lata, które są bierne zawodowo oraz mieszkają
z rodzicem.

żyję w gospodarstwie domowym składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci
pozostających na utrzymaniu
Biuro Projektu:
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Źródła informacji
o projekcie

Plakaty, ulotki

Strona internetowa

Prasa (tytuł:…………………………………………)

Inne: ……………………………………........

Jaka jest Pana/i motywacja do udziału w projekcie?

1. Chęć podnoszenia kompetencji/kwalifikacji
Ankieta

2.

Podniesienie konkurencyjności na rynku pracy

3.

Inne, jakie ……………………………………………………………………………………………………...
(proszę opisać)

…………………………………………………………………………………………………………………….
Wynik testu
rekrutacyjnego

……………………………..…………………
(miejscowość i data)

Biuro Projektu:
ul. Graniczna 4/7,8, 20-010 Lublin
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………………………………………………………...
(czytelny podpis osoby składającej dokumenty)

JA NIŻEJ PODPISANA/Y OŚWIADCZAM, ŻE:










Zapoznałam/em się z zasadami udziału w ww. projekcie zawartymi w Regulaminie Projektu
„Komputer bez tajemnic” i zgodnie z jego wymogami spełniam kryteria kwalifikowalności
uprawniające do uczestnictwa w nim. Jednocześnie akceptuję wszystkie warunki Regulaminu.
Wyrażam zgodę na prowadzenie wobec mojej osoby dalszego postępowania rekrutacyjnego,
mającego na celu określenie moich predyspozycji do udziału w Projekcie.
Zostałam/em poinformowana/y, że Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Mam świadomość, że szkolenie może odbywać się w miejscowości innej od mojego miejsca
zamieszkania.
Wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych oraz w testach sprawdzających poziom
wiedzy, które będą przeprowadzane przed, w trakcie i po zakończeniu udziału w szkoleniu.
Jestem świadomy/a, iż złożenie Formularza Zgłoszeniowego nie jest równoznaczne
z zakwalifikowaniem do udziału w projekcie.
Mam świadomość, iż wszelkie dokumenty przekazane przeze mnie do Euro-Forum Marek Gudków
stają się własnością Firmy i nie mam prawa żądać ich zwrotu.
Uprzedzona/y o odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie
prawdy, niniejszym oświadczam, że informacje przekazane przeze mnie w niniejszym Formularzu
zgłoszeniowym i jego załącznikach są zgodne z prawdą.

…………………………………
(miejscowość i data)

Biuro Projektu:
ul. Graniczna 4/7,8, 20-010 Lublin
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..……………………………………………………
(czytelny podpis osoby składającej dokumenty)

Załącznik nr 1 do Formularza zgłoszeniowego
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE
DANYCH OSOBOWYCH W ZBIORACH:
ZBIÓR NR 1: Uczestnicy projektów dofinansowanych z europejskiego funduszu społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020,
ZBIÓR NR 2: Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych.
W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Komputer bez tajemnic” wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych oraz oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:
1)
a.
b.
2)

a.
b.
c.
d.
e.
f.
3)
a.

b.

4)
5)

6)
7)

administratorem moich danych osobowych jest odpowiednio:
Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie przy ul. Spokojnej 4 dla zbioru nr 1.
Minister Infrastruktury i Rozwoju z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2/4 dla zbioru nr 2.
podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 oraz art. 27 ust. 2 pkt
1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn.
zm.) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020 na podstawie:
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.,
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.,
Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz.1146 z późn. zm.),
rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r.
Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata
2014-2020 (MIiR/H 2014-2020/13(01)/04/2015),
Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata
2014-2020 (MIiR/H 2014-2020/6(01)/03/2015),
moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu:
udzielenia wsparcia uczestnikom projektu z uwzględnieniem rekrutacji, działań informacyjnych,
monitorowania, sprawozdawczości, ewaluacji, kontroli i audytu prowadzonych w zakresie projektu –
dotyczy zbioru nr 1.
zarządzania, kontroli, audytu, ewaluacji, sprawozdawczości i raportowania w ramach Programu oraz
zapewnienia realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości
informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z funduszy polityki spójności w ramach Programu –
dotyczy zbioru nr 2.
podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem
możliwości otrzymania wsparcia w ramach projektu,
w ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu na rynku pracy
oraz informacje nt. udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia
kompetencji,
w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu na rynku
pracy,
mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

…………………………………………………………
MIEJSCOWOŚĆ I DATA

Biuro Projektu:
ul. Graniczna 4/7,8, 20-010 Lublin
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………………………………………………………………………………………
CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU

Załącznik nr 2 do Formularza zgłoszeniowego
OŚWIADCZENIE O ZAMIESZKIWANIU I/LUB PRACY
NA TERENIE WOJ. LUBELSKIEGO
ODPOWIEDNIE POLE ZAZNACZYĆ ZNAKIEM „X”

Ja niżej podpisana/y
…………………………………………………………………………………….……….…….
(imię i nazwisko)

legitymująca/y się dowodem osobistym
……………………………..………………………………………….………………………...,
(seria i numer dowodu osobistego)

oświadczam, iż:
zamieszkuję na terenie województwa lubelskiego, pod adresem:
…………………………….……………………………………………………………………..
(adres zamieszkania)

………………………………………………………………………………..………………….
jestem zatrudniona/y na terenie województwa lubelskiego w
…………….……………………………………………………………………………………..
(nazwa i adres Pracodawcy)

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

……………………………….
(miejscowość i data)

Biuro Projektu:
ul. Graniczna 4/7,8, 20-010 Lublin
www.komputer.euro-forum.com.pl
tel. 81 534 95 72
tel.kom. 512 032 362
e-mail: komputer@euro-forum.com.pl

………..…………………………………………………
(czytelny podpis osoby składającej dokumenty)

Załącznik nr 3 do Formularza zgłoszeniowego

OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisana/y
…………………………………………………………………………………….……….……
oświadczam, że z własnej inicjatywy chcę podnieść, uzupełnić i potwierdzić umiejętności
z zakresu ICT poprzez udział w szkoleniu ICT organizowanym przez EURO-FORUM Marek
Gudków w ramach projektu „Komputer bez tajemnic” współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

….……………………………..

………………………………………………………

(miejscowość i data)

(czytelny podpis osoby składającej dokumenty)

INFORMACJE DODATKOWE
poniedziałek – piątek w godzinach:
Preferuję zajęcia:

 9.00 – 15.00
 15.00 – 18.00
 18.00 – 21.00

sobota – niedziela w godz. 9.00 – 15.00

Biuro Projektu:
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