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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KANDYDATA 

do projektu „Masz POWER – masz pracę!” 

 

Numer projektu  POWR.01.02.01-24-0082/18  
Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy 

Działanie, w ramach którego 
realizowany jest projekt 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego 

FORMULARZ PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 
Dane osobowe kandydata/-ki do projektu 

Imię  

Nazwisko  

Data i miejsce urodzenia  

PESEL  

Wykształcenie 
* Zgodnie z Międzynarodowym 

Standardem Klasyfikacji 

Kształcenia 

□ Brak 

□ Podstawowe (ISCED 1) 

□ Gimnazjalne (ISCED 2) 

□ Ponadgimnazjalne (ISCED 3) ukończone na poziomie szkoły średniej - liceum, 
technikum, szkoła zawodowa 

□ Policealne (ISCED 4) ukończone na poziomie wyższym niż na poziomie szkoły 
średniej, które jednocześnie nie jest wykształceniem wyższym 

□ Wyższe (ISCED 5-8) 

Dane teleadresowe kandydata/-ki do projektu 

(Miejsce zamieszkania w rozumieniu art. 25 Kodeksu Cywilnego – miejsce przebywania z zamiarem stałego pobytu) 

Ulica  Numer domu/lokalu  

Miejscowość  Gmina  

Kod pocztowy  Poczta  

Powiat  Województwo  

Obszar 

□ Miejski 

(gminy miejskie i miasta powyżej 25 tys. 

mieszkańców) 

□ Wiejski 

(gminy wiejskie, miejsko-wiejskie 

i miasta do 25 tys. mieszkańców) 

Numer telefonu kontaktowego  

E-mail  
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Dane dotyczące statusu na rynku pracy 

I. OSOBY POZOSTAJĄCE BEZ PRACY 

1. Czy jest Pan/Pani osobą bierną zawodowo (tj. osobą, która nie pracuje i aktywnie 

nie poszukuje pracy)? 
□ tak □ nie 

2. Czy jest Pan/Pani osobą bezrobotną zarejestrowaną w urzędzie pracy? □ tak □ nie 

3. Czy jest Pan/Pani osobą bezrobotną niezarejestrowaną w urzędzie pracy (tj. osobą, 

która nie pracuje, gotową do podjęcia pracy i aktywnie poszukującą zatrudnienia)? 
□ tak □ nie 

4. Czy uczestniczy/uczestniczył/a Pan/Pani w pozaszkolnych zajęciach finansowanych 

ze środków publicznych mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub 

doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych 

do wykonywania pracy w okresie ostatnich 4 tygodni? 

□ tak □ nie 

5. Czy uczestniczy Pan/Pani w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym? □ tak □ nie 

II. OSOBY PRACUJĄCE 

1. Czy jest Pan/Pani osobą zatrudnioną na umowę krótkoterminową, umowę 
cywilno-prawną?  

□ tak □ nie 

 - rodzaj umowy  
- czas jej trwania  

…………………………………. 

…………………………………. 

2. Czy miesięczne zarobki przekraczają wysokość min. wynagrodzenia?  □ tak □ nie 

III.  DANE WSPÓLNE  

1. Czy jest Pan/Pani mieszkańcem/ mieszkanką woj. śląskiego w rozumieniu KC? □ tak □ nie 

2. Czy prowadzi Pan/Pani działalność gospodarczą (właściciele przedsiębiorstw 
pełniący funkcje kierownicze, jak również wspólnicy w tym partnerzy prowadzący 
regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe)? 

□ tak □ nie 

3. Czy jest Pan/Pani byłym uczestnikiem projektów realizowanych w ramach CT 9  
w RPO  z zakresu włączenia społecznego?  

□ tak □ nie 

4. Czy jest Pan/Pani osobą należącą do mniejszości narodowej lub etnicznej, 

migrantem lub osobą obcego pochodzenia? (Istnieje możliwość odmowy podania 

danych) 

□ tak □ nie 

5. Czy jest Pan/Pani osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z dostępu do 

mieszkań? (Istnieje możliwość odmowy podania danych) 
□ tak □ nie 

6. Czy jest Pan/Pani osobą z niepełnosprawnościami? □ tak □ nie 

7. Czy jest Pan/Pani osobą odbywającą karę pozbawienia wolności. □ tak □ nie 

8. Czy jest Pan/Pani osobą w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż 

wymienione powyżej)? (Istnieje możliwość odmowy podania danych) 
□ tak □ nie 
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Wstępna preferowana ścieżka kariery zawodowej: 

 

Obszar w jakim chciałby Pan/chciałaby Pani się szkolić 

 

Forma zatrudnienia: staż/praca 

……………………………………. 

 

…………………………………….. 

Preferowany tryb szkolenia: 

□ dzienny 

□ wieczorowy  

□ weekendowy 

Źródło informacji o projekcie: 

□ plakat/ulotka 

□ portale ogłoszeniowe 

(który?)……………………………..  

□ strona internetowa 

Projektu  

□ fanpage Projektu  

□ znajomi  

□ inne (jakie?) 

...............................................

............................................... 

 

OŚWIADCZAM, ŻE: 

1. Zamieszkuję na obszarze województwa śląskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 

2. Spełniam kryteria rekrutacji do Projektu, tzn. jestem osobą w wieku 18-29 lat, która: 

- pozostaje bez pracy, jest niezarejestrowana w PUP, która nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie 

stacjonarnym (dziennym) ani się nie szkoli (tzn. nie uczestniczy/nie uczestniczyła w okresie ostatnich 4 tygodni  

w pozaszkolnych zajęciach finansowanych ze środków publicznych mających na celu uzyskanie, uzupełnienie 

lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy) 

lub 

-zatrudnioną na umowę krótkoterminową (umowę o pracę lub inną formę zatrudnienia na czas określony, 

który upływa w okresie realizacji projektu lub nie trwa dłużej niż 6 miesięcy) lub pracującą w ramach 

umowy/umów cywilno-prawnych, której miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego 

wynagrodzenia(w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu). 

3. Nie należę do żadnej z poniższych grup: 

- osoby, które opuściły pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy), 

- osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 2 lat  

po opuszczeniu), 

- osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze (do 2 lat  

po opuszczeniu), 

- osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole specjalnej), 

- matki przebywające w domach samotnej matki, 
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- osoby, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu) 

- osoby, które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po opuszczeniu), 

- osoby, które opuściły zakłady pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia w zakładzie), 

- osoby odbywające karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym. 

4. Nie posiadam aktywnego wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie byłem/am 

zarejestrowany/a jako przedsiębiorca w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz nie jestem członkiem organów 

zarządczych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.  

5. Zapoznałem/łam się z zasadami udziału w w/w Projekcie i wyrażam zgodę na uczestnictwo w nim. 

6. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody1 na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów postępowania 

kwalifikacyjnego i rekrutacyjnego do Projektu „Masz POWER – masz pracę!” 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

7. Jestem świadomy/a, że złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem mnie 

do udziału w w/w Projekcie. 

8. W przypadku zakwalifikowania mnie do udziału w Projekcie zobowiązuję się do wypełniania dokumentów 

związanych z Projektem; w razie wystąpienia wątpliwości przedstawię inne informacje, o ile będą niezbędne 

do wyjaśnienia wątpliwości oraz do podpisania umów na poszczególne formy wsparcia. 

9. Zamierzam skorzystać ze wszystkich proponowanych form wsparcia w ramach Projektu, tj.: poradnictwa 

zawodowego, poradnictwa psychologicznego, coachingu, szkoleń zawodowych, pośrednictwa pracy oraz stażu 

zawodowego/zatrudnienia subsydiowanego. Jak również w ramach swoich możliwości do podjęcia 

zatrudnienia w okresie do 3-miesięcy po zakończeniu udziału w Projekcie. 

10. Zostałem/łam poinformowany/a, że Projekt „Masz POWER – masz pracę!” jest współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 

11. Akceptuję warunki rezygnacji z udziału w projekcie. 

 

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

 Miejscowość i data Podpis Kandydata / Kandydatki 

Świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą potwierdzam, że powyższe dane  

są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. 

 ......................................................... 

 Podpis Kandydata / Kandydatki 

Tożsamość uczestnika została zweryfikowana na podstawie dowodu tożsamości. 

 
1 Niepotrzebne skreślić. Podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek ich odmowa jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia 

w ramach Projektu 
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OŚWIADCZENIE OSOBY APLIKUJĄCEJ O UDZIAŁ W PROJEKCIE POWR.01.02.01-24-0082/18 

W związku z chęcią przystąpienia do projektu pn. „Masz POWER – masz pracę!” wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych oraz oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 

1. Przesłanką umożliwiającą legalne przetwarzanie moich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.  
a) 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. 

2. W związku z realizacją procesu rekrutacji do niniejszego projektu przetwarzane będą następujące kategorie danych 
osobowych Uczestnika projektu: dane osobowe zwykłe oraz dane osobowe wrażliwe. 

3. Moje dane będą przetwarzane od dnia podpisania niniejszego oświadczenia do dnia zakończenia udziału  
w projekcie lub wycofania zgody.  

4. Administratorem danych osobowych od momentu złożenia dokumentów rekrutacyjnych do dnia zakończenia 
procesu rekrutacji, tj. podpisania umowy na pierwszą formę wsparcia, jest Grupa Infomax Sp. z o.o. Sp. k.,  
ul. Porcelanowa 11C, 40-246 Katowice. 

5. Moje dane osobowe będą wykorzystywane jedynie w celu rekrutacji do niniejszego projektu oraz dokumentacji 
tego procesu. 

6. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez:  

1) Beneficjenta - Grupę Infomax Sp. z o.o. Sp. k., ul. Porcelanowa 11C, 40-246 Katowice; odo@grupainfomax.com, 

2) Instytucję Zarządzającą – Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, w którego imieniu działa Minister Rozwoju  
z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 2/4; kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych – iod@miir.gov.pl, 

3) Instytucję Pośredniczącą – Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach z siedzibą w Katowicach, ul. Kościuszki 30; 
kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych – iod@wup-katowice.pl, 

4) instytucje kontrolne upoważnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów 
prawa.  

5) O powierzeniu danych osobowych do przetwarzania innym podmiotom Uczestnik zostanie poinformowany  
w drodze pisemnej. 

7. Mam prawo dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

8. Mam prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu  
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku podejrzenia 
naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. 

10. Wymienione prawa będą traktowane w sposób określony w artykułach 13 do 19 Rozdziału III: „Prawa osoby, której 
dane dotyczą” rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. 

11. Podanie moich danych osobowych, o których mowa w pkt 2, jest niezbędne do realizacji procesu rekrutacji. 
Odmowa ich przekazania jest jednoznaczna z brakiem możliwości rozpoczęcia udziału w procesie rekrutacji  
do projektu. 

12. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym decyzji 
będących wynikiem profilowania. 

 

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

 Miejscowość i data                                                               Podpis Kandydata / Kandydatki 
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   OŚWIADCZENIE OSOBY APLIKUJĄCEJ O UDZIAŁ W PROJEKCIE 

„Masz POWER-masz pracę!” o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych w celach marketingowych 

 

 

Wyrażam/nie wyrażam2 zgodę/y na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych, poprzez 

przesyłanie informacji handlowych za pomocą poczty elektronicznej, na podany adres e-mail, oraz bezpośredni 

kontakt telefoniczny wyłącznie  w  zakresie  zaprezentowania  przez  Grupę Infomax sp. z o.o. oferty  

dofinansowanych  usług  szkoleniowych i doradczych w ramach innych projektów, programów czy pozostałych 

źródeł dofinansowań krajowych i unijnych. Wskutek wyrażenia zgody na przetwarzanie danych nie może dojść 

do przekazania danych do podmiotów trzecich. Jednocześnie oświadczam, iż mam świadomość możliwości 

wycofania w każdym momencie ww. zgody w formie wiadomości e-mail skierowanej na adres 

projekt@grupainfomax.com oraz prawa do usunięcia danych (prawa do bycia zapomnianym). Mam prawo 

dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

 

 

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

Miejscowość i data Podpis Kandydata / Kandydatki 

 

Uwaga! Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych  osobowych  w  celach marketingowych  pozwoli nam  

skontaktować się z Panem/Panią w przyszłości w celu  zaproponowania kolejnych, bezpłatnych  i atrakcyjnych, 

szkoleń  zawodowych    lub o kursów tematyce ogólnej, w zależności od aktualnej oferty. Dzięki temu będziemy 

mogli zwrócić się do Pana/Pani z propozycją mogącą Pana/Panią zainteresować i odpowiadać bieżącym 

potrzebom zawodowym, zaś Pan/Pani będzie miał/a pewność, że nie ominą Państwa żadne ciekawe szkolenia. 

 

2 Niepotrzebne skreślić. Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych jest 

dobrowolne a ich odmowa nie wpływa na brak możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu. 
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