FORMULARZ REKRUTACYJNY NAUCZYCIELA / NAUCZYCIELKI
do udziału w projekcie pn. Powiat Kolbuszowski stawia na kształcenie zawodowe
nr RPPK.09.04.00-18-0006/20
Data wpływu formularza do Biura Projektu …………………………………………… podpis ……………………………………………………………
(wypełnia pracownik Biuro Projektu)

Dane Uczestnika Indywidualnego
Imię (imiona):…………………………………………………………………………………………………..
Nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………..
Płeć : (proszę zaznaczyć właściwe)

□ Kobieta

□ Mężczyzna

Wiek w chwili przystąpienia do projektu ……………………………………..…………………………….
PESEL: …………………………………………………………………………………………………..……
Dane kontaktowe
Miejscowość…………………………………………………………… Ulica ……………………..…………………………..
Nr domu …………………………………………………………… Nr lokalu ………………………………………………
Kod pocztowy…………………………………………

Poczta …………………………………………………………….

Powiat..……………………………………………………… Gmina ……………………………….…………………………..
Województwo …………………………………………………………………………………………………………………….

Obszar (proszę zaznaczyć właściwe)

□ obszar wiejski

□ obszar miejski

Obszar wg stopnia urbanizacji (DEGURBA) (proszę zaznaczyć właściwe)

□1 □2 □3

Telefon stacjonarny ……………………. Telefon komórkowy ……………………………………………………….
Adres poczty elektronicznej (e-mail) …………………………………………………………………………………….

Projekt pn. Powiat kolbuszowski stawia na kształcenie zawodowe
Realizowany w ramach działania 9.4 – Poprawa jakości kształcenia zawodowego
RPO WP 2014-2020

Status Uczestnika Indywidualnego
Wykształcenie (proszę zaznaczyć właściwe):
Brak
Tak
Nie
Podstawowe
Gimnazjalne
Ponadgimnazjalne
Pomaturalne
Wyższe

□
□Tak
□Tak
□Tak
□Tak
□Tak

□
□ Nie
□ Nie
□ Nie
□ Nie
□ Nie

Status uczestnika (proszę zaznaczyć właściwe):
Jestem członkiem mniejszości
Tak
etnicznej lub narodowej,
migrantem, osobą obcego
pochodzenia
Jestem osobą bezdomną lub
Tak
dotkniętą wykluczeniem z
dostępu do mieszkań
Jestem osobą z
Tak
niepełnosprawnościami
Jestem osoba w innej
Tak
niekorzystnej sytuacji
społecznej (innej niż
wymienione powyżej)

Oświadczam, iż (proszę zaznaczyć „x”):
1. Jestem osobą pracującą w placówce objętej wsparciem w projekcie, zatrudnioną
na stanowisku:

□ nauczyciela kształcenia zawodowego
□ nauczyciel kształcenia ogólnego

□

□ Nie

□

□ Nie

□

□ Nie

□

□ Nie

□ Tak

□ Nie

□Tak

□ Nie

Nazwa placówki ……………………………………………………………………………………………
2. Jestem osobą niepełnosprawną, (należy dołączyć kserokopię orzeczenia o
niepełnosprawności):
(jeżeli zaznaczono odpowiedź Tak, proszę wskazać specjalne potrzeby wynikające
z niepełnosprawności w ramach mechanizmu racjonalnych usprawnień – jeśli dotyczy)
……………………………………………………………………………………………………………………………….….….
…………………………………………………………………………………………………………………..…………….…….
………………………………………………………………………………………………………………………..…….……….

Źródła informacji o projekcie

□
Plakat □
inne, jakie……………………………………………………….. □
Tablica informacyjna szkoły

□

strona www projektu / szkoły
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Ulotka

□

Oświadczenia i deklaracje
1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie:
Ja, niżej podpisana/y deklaruję uczestnictwo w projekcie „Powiat Kolbuszowski
stawia na kształcenie zawodowe” realizowanym w ramach Działania 9.4 Poprawa
jakości kształcenia zawodowego RPO Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020 przez Powiat Kolbuszowski
2. Deklaracja zapoznania się z regulaminem:
Ja, niżej podpisana/y oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem
Realizacji Projektu oraz zobowiązuje się do respektowania zawartych w nim
postanowień.
,
3. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. 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”
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby związane z
prowadzeniem działań rekrutacyjnych przez Powiat Kolbuszowski, poświęconych
Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Podkarpackiego oraz do
celów statystycznych zgodnie art. 7 ust. 1 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. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie
danych osobowych w dowolnym momencie. Nie będzie to miało wpływu na
przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Klauzula
informacyjna Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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
informujemy, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Powiat Kolbuszowski, ul. 11 Listopada
10, 36-100 Kolbuszowa tel. 17 2275-880.
2. Osoba wyznaczona do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować
telefonicznie, nr. Tel. 17 2275-880,
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem działań
rekrutacyjnych przez Powiat Kolbuszowski poświęconych Regionalnemu Programowi
Operacyjnemu Województwa Podkarpackiego oraz do celów statystycznych,
archiwizacyjnych, ewaluacji, monitoringu oraz kontroli.
4. Podstawą prawną jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji zadań
wskazanych w pkt.3
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6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu innym
odbiorcom. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa,
osoby upoważnione przez Administratora danych, wykonawcom usług w zakresie
badań ewaluacyjnych. Ponadto, w zakresie stanowiącym informację publiczną dane
będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji
celów przetwarzania wskazanych w pkt 3 lub do momentu cofnięcia przez
Panią/Pana zgody.
8. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje
Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
4. Oświadczenie o zgodności ww. danych z prawdą:
Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie
nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że
ww. dane są zgodne z prawdą
……………………….………………………………….

Data i podpis Uczestnika
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