Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Wypełnia Biuro Projektu

Numer Identyfikacyjny Kandydata/-tki: …………/E30+/2022
Lp.

Data wpływu/przyjęcia formularza:

1.

Tytuł i numer „Elastyczna ścieżka do zatrudnienia 30+ II” nr RPPK.07.01.00-18projektu
0141/20 (Projekt)

2.

Priorytet

VII Regionalny rynek pracy

3.

Działanie

7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty
konkursowe

4.

Nazwa Programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata
Operacyjnego:
2014-2020

5.

Przyznane
punkty
premiujące:
FORMULARZ REKRUTACYJNY
Instrukcja wypełnienia:
1. Dokumenty rekrutacyjne (formularz i załączniki) powinny być wypełnione
w całości (pola o numerach od 1 do 23) na obowiązujących wzorach (komputerowo lub
odręcznie).
2. W wyznaczonych miejscach należy złożyć czytelne podpisy (imię i nazwisko) oraz wpisać
miejscowość i datę.
3. Proszę się upewnić, że załączono wszystkie wymagane załączniki.
4. Dokumenty należy wypełnić czytelnie, w języku polskim.
5. Wszystkie oświadczenia należy opatrzeć czytelnym podpisem w wyznaczonych miejscach, co
umożliwi zidentyfikowanie imienia i nazwiska.
6. Kserokopie dokumentów winny być potwierdzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” na
każdej stronie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby, której dane widnieją na formularzu
rekrutacyjnym oraz każda strona kserokopii powinna zostać zaparafowana.
7. Niedopuszczalna jest ingerencja w treść dokumentów rekrutacyjnych, usuwanie zapisów,
logotypów itp.
8. Dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi.
9. Przy doręczeniu dokumentów kurierem lub pocztą tradycyjną lub pocztą e-mail za datę
przyjęcia uznaje się datę wpływu do Biura Projektu.
10. Proszę nie uzupełniać pól na szarym tle (w tym na pierwszej stronie formularza).

DANE OSOBOWE
1.

Imię (Imiona)

2.

Nazwisko

3.

Płeć

4.

PESEL

 Kobieta

 Mężczyzna

 Nie posiadam numeru PESEL1:
5.

Wiek w latach

6.

Ostatnie (tj.
„najwyższe”)
uzyskane
wykształcenie
(należy
zaznaczyć tylko
jedną
odpowiedź)

 niższe niż podstawowe (ISCED 0)
 podstawowe (ISCED 1)
 gimnazjalne (ISCED 2)
 ponadgimnazjalne, zakończone na poziomie szkoły zawodowej lub
średniej (np. liceum, technikum, w tym uzupełniające) (ISCED 3)
 policealne (ISCED 4)
 wyższe (ISCED 5-8)
DANE KONTAKTOWE2

7.

Województwo

8.

Powiat

9.

Gmina

10. Miejscowość
11. Ulica
12. Numer budynku

Numer lokalu:

13. Kod
pocztowy/poczt
a
14. Obszar

 wiejski

 miejski

15. Telefon
kontaktowy
16. Adres e-mail
KONTO BANKOWE
(na które będą wypłacane stypendia szkoleniowe, stażowe i inne świadczenie w Projekcie)
17. Numer konta

1

Należy podać datę urodzenia, nazwę, serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość
Należy podać miejsce zamieszkania w rozumieniu art. 25 Kodeksu Cywilnego – miejsce przebywania z zamiarem
stałego pobytu

2

STATUS NA RYNKU PRACY UPRAWNIAJĄCY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
18. Proszę
Ja niżej podpisany/-a oświadczam, że jestem:
zaznaczyć tylko
1. Osobą bezrobotną3 (lub poszukującą pracy bez zatrudnienia)
jedną
zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy/PUP
odpowiedź w
każdym pytaniu
(odpowiedź
„nie” w 3
pytaniach
wyklucza z
udziału w
Projekcie; nie
można wybrać
też więcej niż
jednej opcji
„tak”)

 tak
 nie

Jeśli tak – proszę dołączyć zaświadczenie z PUP
2. Osobą bezrobotną (lub poszukującą pracy bez zatrudnienia)
niezarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy/PUP
 tak
 nie
Jeśli tak – proszę dołączyć zaświadczenie z ZUS
3. Osobą bierną zawodowo4 niezarejestrowaną w Powiatowym
Urzędzie Pracy/PUP
 tak
 nie
Jeśli tak – proszę dołączyć zaświadczenie z ZUS

KRYTERIA PODSTAWOWE UPRAWNIAJĄCE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
Ja niżej podpisany/-a oświadczam, że jestem:
19. Proszę
zaznaczyć tylko Osobą, która ukończyła 30 lat (tj. po dniu 30-tych urodzin)
jedną
odpowiedź w
każdym pytaniu Osobą zamieszkującą na terenie województwa podkarpackiego
(zgodnie z Kodeksem Cywilnym)
(odpowiedź
„nie” w
Osobą gotową do podjęcia zatrudnienia oraz nie posiadam
jakimkolwiek
przeciwskazań zdrowotnych do udziału w Projekcie i do
pytaniu
podjęcia zatrudnienia
wyklucza z
udziału w
Osobą, która nie otrzymuje jednocześnie wsparcia
Projekcie)
w więcej niż jednym projekcie z zakresu aktywizacji
zawodowej dofinansowanym ze środków EFS

3

 tak
 nie
 tak
 nie
 tak
 nie

 tak
 nie

osoba bezrobotna - osoba fizyczna pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy, która aktywnie poszukuje
zatrudnienia.
4
osoba fizyczna, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej, tj. nie pracuje i jednocześnie nie jest
bezrobotna.

KRYTERIA DODATKOWE UPRAWNIAJĄCE DO USYSKANIA PUNKTÓW MERYTORYCZNYCH
(nawet osoby, które otrzymają zero punktów premiujących będą mogły przystąpić do Projektu, jeśli: 1)
spełnią kryteria kwalifikowalności, 2) otrzymają pozytywną ocenę podczas rozmowy z doradcą
zawodowym, 3) znajdą się na liście rankingowej (nie rezerwowej))
Ja niżej podpisany/-a oświadczam, że jestem:
20. Proszę
zaznaczyć tylko 1. Kobietą
jedną
Tak: +5 punktów
odpowiedź w
Nie: 0 punktów
każdym pytaniu 2. Osobą o kwalifikacjach do ISCED-3
(najwyższe uzyskane wykształcenie szkolne) –
(zostaną nadane jeśli tak, należy dołączyć kopię ostatniego
punkty
uzyskanego dyplomu
premiujące od 0
do 100)

Tak, ISCED 0-1: +15 punktów
Tak, ISCED 2: +10 punktów
Tak, ISCED 3:
+5 punktów
Nie, ISCED 4:
0 punktów
3. Osobą, która ukończyła 50 lat (tj. po dniu
50-tych urodzin)
Tak: +5 punktów
Nie: 0 punktów
4. Osobą zamieszkującą (w rozumieniu
Kodeksu
Cywilnego)
na
obszarze
następujących
miast
województwa
podkarpackiego: Dębica, Jarosław, Jasło,
Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl,
Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola,
Tarnobrzeg
Tak: +20 punktów
Nie:
0 punktów
5. Osobą długotrwale bezrobotną (bez pracy
przez min. 12 miesięcy bez przerw) – jeśli
tak, osoby zarejestrowane w PUP muszą
dodatkowo dołączyć zaświadczenie z PUP o
okresie zarejestrowania bez przerw przez
minimum 12 miesięcy
Tak: +5 punktów
Nie: 0 punktów

 tak
 nie

Tak,
posiadam
wykształcenie
Podstawowe – ISCED 1

Tak,
posiadam
wykształcenie
Gimnazjalne – ISCED 2

Tak,
posiadam
wykształcenie
Ponadgimnazjalne
–
ISCED 3

Nie,
posiadam
wykształcenie na innym
poziomie – ISCED 4 lub
powyżej
 tak
 nie

 tak
 nie

 tak
 nie

Ja niżej podpisany/-a oświadczam, że jestem:
6. Byłym uczestnikiem projektów z zakresu
włączenia społecznego realizowanych
w ramach celu tematycznego 9 (CT9) w RPO
Województwa Podkarpackiego na lata 20142020 – jeśli tak, należy dołączyć
zaświadczenie wystawione przez instytucję
realizującą projekt

 tak
 nie

Tak: +5 punktów
Nie: 0 punktów
7.
Bezrobotnym/
biernym
zawodowo
rodzicem
lub
opiekunem
prawnym
posiadającym co najmniej 3 dzieci w wieku do
18 roku życia – jeśli tak, należy dołączyć  tak
odpis skrócony aktu urodzenia co najmniej  nie
3 dzieci w wieku do 18 roku życia
Tak: +20 punktów
Nie: 0 punktów
8. Rolnikiem lub członkiem rodziny rolnika
podlegającym ubezpieczeniom emerytalnym i
rentowym z tytułu prowadzenia gospodarstwa
rolnego (KRUS), którzy odchodzą z rolnictwa
(tj. przechodzą do ZUS) – jeśli tak, należy
dołączyć: 1) zaświadczenie z PUP/ZUS oraz
2)
zaświadczenie
lub
równoważny
 tak
dokument potwierdzający prawo do
 nie
dysponowania nieruchomością rolną do
2ha przeliczeniowych lub oświadczenie o
byciu małżonkiem lub domownikiem takiej
osoby
Tak: +20 punktów
Nie: 0 punktów
Osobą niepełnosprawną – jeśli tak, należy
dołączyć kopię aktualnego orzeczenia o
stopniu niepełnosprawności lub dokument
potwierdzający
niepełnosprawność  tak
wydany przez lekarza lub równoważny  nie
dokument
Tak: +5 punktów
Nie:
0 punktów

STATUS SPOŁECZNY I EKONOMICZY
21. Proszę
zaznaczyć
odpowiedź na
każde pytanie
(możliwość
wyboru
odmowy
podania
informacji w
wybranych
pytaniach)

Ja niżej podpisany/-a oświadczam, że jestem:
Osobą należącą do mniejszości narodowej lub etnicznej,
 tak
migrantem, osobą obcego pochodzenia
 nie
 odmowa podania informacji (dane wrażliwe)
Osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z dostępu do
 tak
mieszkań
 nie
 odmowa podania informacji (dane wrażliwe)
Osobą z niepełnosprawnościami
 odmowa podania informacji (dane wrażliwe)
 tak
 nie
 Wymagam dodatkowych usprawnień (jakich?):
…………………………………………………………………………………………
Osobą w innej niekorzystnej sytuacji społecznej 5
 tak
 nie
Osobą sprawującą opiekę nad dzieckiem do lat 7 lub opiekę nad  tak
osobą zależną
 nie
ŹRÓDŁO INFORMACJI O PROJEKCIE

22. O projekcie
dowiedziałem/am się z
następującego
źródła (można
wybrać więcej
niż jedną
odpowiedź):

 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
 Plakaty
 Ulotki
 Strona internetowa Beneficjenta
 informacja uzyskana w Biurze Projektu (telefon/e-mail/osobiście)
 informacji na stronie internetowej (jakiej?): ………………………….…………………
 inne (jakie?): ………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….

SZCZEGÓLNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY
23. Proszę
zaznaczyć
odpowiedź

5

Ja niżej podpisany/-a oświadczam, że jestem:
Osobą bezrobotną/ bierną zawodowo należącą do minimum
jednej z grup:
• kobieta
• w wieku 50 lat i więcej (tj. od dnia 50 urodzin)
• o niskich kwalifikacjach6
• długotrwale bezrobotna (przez min. 12 m-cy bez przerw)
• osoba niepełnosprawna

 tak
 nie

Osoby z wykształceniem na poziomie podstawowym, byli więźniowie, narkomani, osoby bezdomne lub wykluczone
z dostępu do mieszkań, osoby z obszarów wiejskich.
6
Osoba, która posiada wykształcenie maksymalnie na poziomie: liceum ogólnokształcącego lub uzupełniającego
liceum ogólnokształcącego lub liceum profilowanego lub technikum lub technikum uzupełniającego lub zasadniczej
szkoły zawodowej (lub na niższym poziomie).

Ja, niżej podpisany/-a oświadczam, że:
1. Deklaruję chęć udziału w Projekcie i spełniam kryteria w nim udziału.
2. Zostałem/-am poinformowany/-a, że Projekt jest współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020.
3. Zapoznałem/-am się z dokumentacją rekrutacyjną, w tym z Regulaminem rekrutacji i
uczestnictwa w Projekcie i akceptuję jego warunki.
4. Nie prowadzę działalności gospodarczej, nie jestem zatrudniony/-a na podstawie umowy o
pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, nie jestem rolnikiem/domownikiem rolnika ubezpieczonym w KRUS posiadającym
2 lub więcej hektary przeliczeniowe gruntu.
5. Wyrażam zgodę na udział w dalszym postępowaniu rekrutacyjno-doradczym mającym
określić moje predyspozycje do udziału w Projekcie.
6. Akceptuję fakt, że złożenie przeze mnie formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne
z zakwalifikowaniem do Projektu. W przypadku niezakwalifikowania się do udziału w
Projekcie nie będę wznosił/-a żadnych roszczeń ani zastrzeżeń do realizatora Projektu Educare et Servire Fundacji Antoniego Kamińskiego.
7.
Zostałem/-am poinformowany/-a, że oferowane w ramach Projektu formy wsparcia
mogą się odbywać poza moim miejscem zamieszkania.
8. Oświadczam, że niezwłocznie zgłoszę zmianę danych podanych w dokumentach
rekrutacyjnych w tym niniejszym Formularzu rekrutacyjnym, jak również podam wszelkie
wymagane informacje lub załączniki w przypadku zgłoszenia mi uchybień w Formularzu
rekrutacyjnym.
9.
Wyrażam zgodę na przekazywanie mi informacji drogą telefoniczną oraz przez adres
e-mail.
10.
Deklaruję uczestnictwo w badaniach ankietowych oraz ewaluacyjnych oraz wyrażam
dobrowolnie zgodę na utrwalenie mojego wizerunku, głosu, w postaci zdjęć lub nagrań i na
nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku, głosu przez Educare et Servire Fundację
Antoniego Kamińskiego w celu realizacji, monitoringu, ewaluacji, kontroli i promocji Projektu
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
11.
Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (w tym tzw.
danych wrażliwych) zawartych w niniejszym formularzu (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 - Dz.Urz.UE.L.119.1, dalej „RODO”), do celów związanych z
przeprowadzeniem procesów rekrutacji, realizacji, monitoringu i ewaluacji Projektu, a także
w zakresie niezbędnym do wywiązania się Educare et Servire Fundacja Antoniego
Kamińskiego z obowiązków sprawozdawczych związanych z realizowanym projektem.
Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a o prawie dostępu do treści swoich danych
osobowych oraz ich poprawiania, a także dobrowolności ich podania.
12.
Zobowiązuję się:
- w terminie do 4 tygodni od zakończenia udziału w Projekcie przekazać moje dane dotyczące
mojego statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu
oraz uzyskaniu kwalifikacji lub nabyciu kompetencji,

- w terminie do 90 dni od zakończenia udziału w Projekcie dostarczyć wymagane dokumenty
potwierdzające podjęcie pracy na podstawie umowy o pracę (kserokopię umów o pracę),
umów cywilnoprawnych, wpisów do CEIDG, KRS.
Uprzedzony/-na o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie
nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, oświadczam, że dane zawarte w
Formularzu Zgłoszeniowym są zgodne z prawdą.

Miejscowość

Data

Czytelny podpis Kandydata/-ki

Załączniki:
1.

OŚWIADCZENIE SPEŁNIENIA PRZEZ KANDYDATA/-TKĘ KRYTERIÓW FORMALNYCH DOSTĘPU DO
PROJEKTU (wszyscy)

2.

KLAUZULA INFORMACYJNA (wszyscy)

3.

Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (osoby niezarejestrowane w Powiatowych
Urzędach Pracy)



4.

Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej/długotrwale
bezrobotnej (osoby zarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy)



5.

Kopia dyplomu (osoby o wykształceniu do ISCED-3)

6.

Zaświadczenie wystawione przez instytucję realizującą projekt (uczestnicy projektów CT9) w RPO
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

7.

Odpis skrócony aktu urodzenia dzieci w wieku do 18 roku życia (rodzice minimum 3 dzieci)

8.

Zaświadczenie/dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością rolną do 2ha
(rolnicy)



9.

Oświadczenie o byciu małżonkiem lub domownikiem rolnika posiadającego prawo do dysponowania
nieruchomością rolną do 2ha (małżonkowie i domownicy rolników)



10.

Kopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub dokument
potwierdzający stan zdrowia wydany przez lekarza lub równoważny dokument (osoby
niepełnosprawne)










OŚWIADCZENIE SPEŁNIENIA PRZEZ KANDYDATA/-TKĘ KRYTERIÓW FORMALNYCH DOSTĘPU DO
PROJEKTU „Elastyczna ścieżka do zatrudnienia 30+ II” nr RPPK.07.01.00-18-0141/20
Ja, niżej podpisany/a: .........................................................................................
/imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie/
Zamieszkały/a: ............................................................................................
/adres zamieszkania: kod, miejscowość, ulica, nr domu/mieszkania/
PESEL: ........................................................................................
oświadczam, że:
1) Zapoznałem/-am się z dokumentacją rekrutacyjną, w tym z Regulaminem rekrutacji i
uczestnictwa w Projekcie i oświadczam, że spełniam łącznie kryteria kwalifikacji do Projektu
(przynależę do grupy docelowej):
- jestem osobą pozostającą bez pracy (bezrobotną lub bierną zawodowo),
- zamieszkuję na obszarze województwa podkarpackiego w rozumieniu art. 25 Kodeksu
Cywilnego7,
- jestem osobą, która w dniu złożenia dokumentacji rekrutacyjnej ukończyła 30 rok życia,
- nie otrzymuję jednocześnie wsparcia w więcej niż jednym projekcie z zakresu aktywizacji
zawodowej dofinansowanym ze środków EFS,
- nie mam przeciwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w projekcie i do podjęcia zatrudnienia,
- nie prowadzę działalności gospodarczej, nie jestem zatrudniony/a na podstawie umowy o
pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy cywilno-prawnej,
nie jestem rolnikiem/domownikiem rolnika ubezpieczonym w KRUS posiadającym 2 lub więcej
hektary przeliczeniowe gruntu.
2) W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Elastyczna ścieżka do zatrudnienia 30+ II”
oświadczam, że nie biorę udziału w innym projekcie aktywizacji zawodowej współfinansowanym
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz zobowiązuję się, że do momentu
zakończenia wsparcia w projekcie pn. „Elastyczna ścieżka do zatrudnienia 30+ II” nie będę
uczestniczyć w innym projekcie aktywizacji zawodowej współfinansowanym ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Uprzedzony/-na o odpowiedzialności cywilnej wynikłej z Kodeksu Cywilnego za złożenie
nieprawdziwego oświadczenia, oświadczam, że powyższe informacje są zgodne z prawdą.

Miejscowość

7

Data

Czytelny podpis Kandydata/-ki

miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu

KLAUZULA INFORMACYJNA
Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) (Dz. Urz. UE L 119.1) wyłącznie na
potrzeby prowadzonej rekrutacji i realizacji projektu. – w związku z pozyskiwaniem od Pana/i danych
osobowych informujemy, że:
1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest: Educare et Servire Fundacja Antoniego
Kamińskiego z siedzibą: ul Rynek 21, 39-200 Dębica, e-mail: fundacja@educare.pl.
2. Osoba wyznaczona do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych: Tomasz Świder,
tswider@educare.pl.
3. Pana/i dane osobowe podane w Formularzu rekrutacyjnym będą przetwarzane na podstawie art.
6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie Pana/i zgody, w celu przeprowadzenia działań rekrutacyjnych
do projektu „„Elastyczna ścieżka do zatrudnienia 30+ II” nr RPPK.07.01.00-18-0141/20, realizacji
wsparcia w projekcie oraz do celów archiwizacyjnych, ewaluacji, monitoringu i kontroli projektu.
4. Przysługuje Panu/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do 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, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
5. W jednym z celów opisanych w pkt. 4 należy skontaktować się z Administratorem danych
osobowych w formie pisemnej na adres Educare et Servire Fundacja Antoniego Kamińskiego, ul
Krakowska 25, 39-200 Dębica lub mailowej przesyłając skan pisma z własnoręcznym podpisem na
e-mail: fundacja@educare.pl.
6. Przysługuje Panu/i również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania
wskazanych w pkt. 3. lub do momentu cofnięcia przez Pana/ią zgody.
8. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 3, odbiorcami Pana/i
danych osobowych będą: osoby upoważnione przez Administratora danych, upoważnionych przez
Administratora danych, instytucje kontrolujące realizację projektu w szczególności Wojewódzki
Urząd Pracy w Rzeszowie, wykonawcy usług w zakresie badań ewaluacyjnych, instytucje
upoważnione z mocy prawa.
9. Podanie przez Pana/-nią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji zadań
podanych w pkt. 3.
10. Pana/i dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
11. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
Potwierdzam zapoznanie się z powyżej podanymi informacjami

Miejscowość

Data

Czytelny podpis Kandydata/-ki

