FORMULARZ UCZESTNIKA PROJEKTU
„Mazowiecka Akademia Kompetencji Językowych i Komputerowych”,
projekt współfinansowany w ramach EFS, Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2014-2020, priorytet X Edukacja dla rozwoju regionu,
działanie 10.2 Kompetencje kluczowe osób dorosłych
Imię

Nazwisko

PESEL

Płeć

Data urodzenia

Telefon kontaktowy

Województwo

Powiat

Gmina

Miejscowość

Ulica

Nr budynku

Nr lokalu

Adres e-mail
MIEJSCE ZAMIESZKANIA

Kod pocztowy

Obszar wiejski :
(wypełnia organizator szkolenia)
SZCZEGÓŁY I RODZAJ WSPARCIA
Status osoby na rynku pracy w chwili
przystąpienia do projektu
Osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędów pracy
Osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji urzędów pracy
Osoba długotrwale bezrobotna
Osoba nieaktywna zawodowo
Osoba pracująca
Inne
Wykonywany zawód

Preferowane wsparcie szkoleniowe:
(w projekcie można skorzystać tylko z jednych
szkoleń: językowych lub komputerowych)

Miejsce pracy

Preferowane terminy szkoleń
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poniedziałki, środy 16:10-18:25
poniedziałki, środy 18:35-20:55
wtorki, czwartki 16:10-18:25
wtorki, czwartki 18:35-20:55
poniedziałki, środy, piątki 7:30-9:00
wtorki, czwartki 7:15-9:30
inne:.................................................................
.........................................................................

Szkolenie językowe
(prosimy o zaznaczenie jak największej
liczby opcji - zwiększa to szanse na szybsze
utworzenie poszczególnych grup)

godziny popołudniowe
godziny poranne
soboty
soboty, niedziele
godziny zajęć:...........................................

Szkolenie komputerowe
(prosimy o zaznaczenie jak największej
liczby opcji - zwiększa to szanse na szybsze
utworzenie poszczególnych grup)

STATUS UCZESTNIKA PROJEKTU W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU
Podstawowe
Gimnazjalne
Ponadgimnazjalne
Zawodowe
Wykształcenie:
Średnie bez matury
(Osoby z wykształceniem wyższym nie mogą
Średnie matura
być uczestnikami projektu)
Policealne
Inne (Prosimy o krótki opis. Osoby z
wykształceniem wyższym nie mogą być
uczestnikami projektu):
..................................................................
Tak
Nie
Osoba z niepełnosprawnościami
Jeżeli tak, prosimy o opis orzeczonej
niepełnosprawności, data
..........................................................
Uczestniczyłam/em w tożsamym szkoleniu
językowym
Uczestniczyłam/em w tożsamym szkoleniu
komputerowym
Nie uczestniczyłam/em w tożsamym
szkoleniu językowym
Nie uczestniczyłam/em w tożsamym
szkoleniu komputerowym

Udział w szkoleniach oferowanych w
ramach POKL w latach 2013-2015
tożsamym zakresie

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej
(innej niż wymienione powyżej, np.: osoba
samotnie wychowująca dziecko, osoba
sprawująca opiekę nad osobą chorą lub
niepełnosprawną)

Tak
Nie
Jeżeli tak, prosimy o krótki opis oraz
oczekiwane wsparcie:
..................................................................
..................................................................
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Oświadczam, że:
1. Zostałem poinformowany, że projekt pt. „Mazowiecka Akademia Kompetencji Językowych
i Komputerowych” realizowany przez JP Solutions Sp. z o.o., ul. Jana Pankiewicza 3, 00-696
Warszawa jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata
2014-2020”.
2. Spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w Projekcie,
3. Jestem mieszkańcem województwa mazowieckiego, nie uczestniczyłem dotychczas
w kształceniu ustawicznym oferowanym w tożsamym zakresie w POKL 2013-2015.
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez JP Solutions Sp. z o.o.
na potrzeby projektu „Mazowiecka Akademia Kompetencji Językowych i Komputerowych”
5. Wyrażam zgodę na uczestnictwo w Projekcie i publikowanie mojego wizerunku w celach
promocyjno-informacyjnych Projektu bez roszczenia jakiegokolwiek wynagrodzenia z tego
tytułu.
6. Zapoznałem się z regulaminem rekrutacji i akceptuję jego treść.
7. Powyższe informacje są zgodne z prawdą i mam świadomość o odpowiedzialności karnej
za składanie fałszywych oświadczeń.

……………………………………………….
Miejscowość, data

……………………………………......................
czytelny podpis Uczestnika Projektu
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
W związku z przystąpieniem do Projektu pn „Mazowiecka Akademia Kompetencji Językowych i
Komputerowych”, niniejszym oświadczam, że przyjmuje do wiadomości, iż:
1. Administratorem danych osobowych, w ramach zbioru: Regionalny Program Operacyjny
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 jest Zarząd Województwa Mazowieckiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020, działający w imieniu Województwa Mazowieckiego;
2. Administratorem moich danych osobowych, w ramach zbioru: Centralny system teleinformatyczny
wspierający
realizację
programów
operacyjnych
jest
Minister
Infrastruktury
i Rozwoju, z siedzibą w: 00-507 Warszawa, Pl. Trzech Krzyży 3/5;
3. Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27
ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2015 r., poz. 2135, z późn. zm.), dalej „ustawa o ochronie danych osobowych” – dane osobowe
są niezbędne dla realizacji RPO WM 2014-2020, na podstawie, w odniesieniu do zbioru:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020:
a) art. 54 ust. 2, art. 59 ust. 1, art. 65, art. 74. ust 1 i 3, art. 115, art. 122 ust. 2 i 3, art. 125 ust. 2 lit.
c-e, ust. 4 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności,
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,
Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.),
b) art. 5 oraz art. 19 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z
dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego
i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str.
470) oraz załącznika I i II do tego rozporządzenia,
c) art. 9 ust. 2 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.);
Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych:
a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006
(Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.),
b) Rozporządzenia
Wykonawczego
Komisji
(UE)
nr
1011/2014
z
dnia
22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do
przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowych przepisów dotyczących
wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi,
audytowymi i pośredniczącymi,
c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w
sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr
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1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470) oraz załącznika I i II do tego
Rozporządzenia,
d) 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.);
4. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu pn. „Mazowiecka
Akademia
Kompetencji
Językowych
i
Komputerowych”,
w
szczególności,
w odniesieniu do zbioru:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w zakresie:
a) aplikowania o środki unijne i realizacji projektów, w szczególności potwierdzania
kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom projektów, ewaluacji,
monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych
w ramach RPO WM 2014-2020,
b) zapewnienia realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej
wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z RPO WM 2014-2020;
Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych,
w zakresie:
a) zarządzania, kontroli, audytu, ewaluacji, sprawozdawczości i raportowania w ramach RPO WM
2014-2020,
b) zapewnienia realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej
wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z funduszy polityki spójności
w ramach RPO WM 2014-2020;
5. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej –
Mazowieckiej Jednostce wdrażania Programów Unijnych z/s przy ul. Jagiellońskiej 26, 03-719
Warszawa, Beneficjentowi realizującemu Projekt – JP Solutions Sp. z o.o. ul. Jana Pankiewicza 3,
00-696 Warszawa, w ramach RPO WM 2014-2020.
Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na
zlecenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub
Beneficjentom.
Moje dane mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie
Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej
lub Beneficjentom kontrole i audyt w ramach RPO WM 2014-2020;
6. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem
możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu;
7. W ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w Projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu na
rynku pracy oraz informację nt. udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub
nabycia kompetencji;
8. W ciągu 3 miesięcy po zakończeniu udziału w Projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu na
rynku pracy;
9. Zapoznałem/am się z treścią rozdziału 4 ustawy o ochronie danych osobowych, dot. praw osoby,
której dane dotyczą, w zbiorach danych osobowych, tj. m.in. mam prawo dostępu do treści
swoich danych osobowych i ich poprawiania.

…………………………………………..

................…………………………………………..

miejscowość i data

czytelny podpis uczestnika Projektu
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