
 
 
 
 
 

 

 
Załącznik nr 1. do Regulaminu projektu i rekrutacji do projektu pn. „Azymut: Edukacja” 
 

Numer formularza 
zgłoszeniowego* 

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

Data wpływu formularza 
zgłoszeniowego* 

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

Podpis przyjmującego* 
 
 

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

*wypełnia Beneficjent 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

DO PROJEKTU: „Azymut: Edukacja” 

UWAGA!!! Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w języku polskim, elektronicznie lub odręcznie, 
czytelnie 

WAŻNE! W puste pola należy wpisać słowa: „NIE DOTYCZY” 

A. DANE PERSONALNE I KONTAKTOWE 

1. Imię (imiona): 

2. Nazwisko: 

3. Płeć1:          Kobieta                                  Mężczyzna  

4. Data urodzenia (rok-miesiąc-dzień):  -  -  

5. PESEL:    
6. Wykształcenie1:         Niższe niż podstawowe            Podstawowe2              Gimnazjalne3      
                                   Ponadgimnazjalne4      Policealne5              Wyższe6 

 

B.ADRES ZAMIESZKANIA7:              

Województwo: Powiat:          

Miejscowość:    Kod pocztowy: 

Gmina:            Ulica:                                                                

Nr budynku:                               Nr lokalu:             
                         

C. Telefon kontaktowy: 

                                            
1 Właściwe zaznaczyć X lub V. 
2 Kształcenie ukończone na poziomie szkoły podstawowej 
3 Kształcenie ukończone na poziomie szkoły gimnazjalnej 
4 Kształcenie ukończone na poziomie szkoły średniej (wykształcenie średnie lub zasadnicze zawodowe) 
5 Kształcenie ukończone na poziomie wyższym niż kształcenie na poziomie szkoły średniej, które jednocześnie nie jest wykształceniem wyższym. 
6 Pełne i ukończone wykształcenie na poziomie wyższym ( w tym licencjackie, magisterskie, doktoranckie 
7 Adres zamieszkania to adres miejsca zamieszkania, zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż „Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest 
miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu”. 



 
 
 
 
 

 

D. Adres poczty elektronicznej (e-mail): 

 

E. Status na rynku pracy: 

 osoba zatrudniona w mikroprzedsiębiorstwie8 

 osoba zatrudniona w podmiocie z sektora małych lub średnich przedsiębiorstw9 

 osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą 

 osoba zatrudniona w podmiocie ekonomii społecznej lub przedsiębiorstwie społecznym 

 inne, jakie? ………………………………………… 

F. Status uczestnika projektu: 

 Jestem osobą należącą do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrantem, osobą obcego 
pochodzenia10 

 ODMAWIAM PODANIA DANYCH11                   TAK                   NIE 

 Jestem osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z dostępu do mieszkań12 

                                                                    TAK                   NIE      

 Jestem osobą z niepełnosprawnościami13 

                         ODMAWIAM PODANIA DANYCH16                   TAK                   NIE 

 Jestem osobą w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione wyżej)14 

                         ODMOWIAM PODANIA DANYCH15                  TAK                   NIE 

                                            
8 W kategorii MŚP mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna 
suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 
9 Do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”) należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i 
których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 
W kategorii MŚP małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 
W kategorii MŚP mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 
10 Cudzoziemcy na stale mieszkający w danym państwie, obywatele obcego pochodzenia lub obywatele należący do mniejszości. Zgodnie z prawem krajowym 
mniejszości narodowe to mniejszość: białoruska, czeska, litewska, niemiecka, ormiańska, rosyjska, słowacka, ukraińska, żydowska. Mniejszości etniczne: 
karaimska, łemkowska, romska, tatarska. Osoby obcego pochodzenia to cudzoziemcy - każda osoba, która nie posiada polskiego obywatelstwa, bez względu 
na fakt posiadania lub nie obywatelstwa (obywatelstw) innych krajów lub osoba, której co najmniej jeden z rodziców urodził się poza terenem Polski. 
11 Informacje stanowią dane szczególnie chronione zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, 2281, z 2016 
r. poz. 195, 677), tzw. dane wrażliwe. Kandydaci do projektu mają prawo odmówić podania wskazanych danych poprzez zaznaczenie odpowiedzi 
„ODMAWIAM PODANIA DANYCH”.  
12 Oznacza życie w bezdomności lub ekstremalne formy wykluczenia mieszkaniowego: 1. Bez dachu nad głową (osoby żyjące w surowych i alarmujących 
warunkach); 2. Bez miejsca zamieszkania (osoby przebywające w schroniskach dla bezdomnych, w schroniskach dla kobiet, schroniskach dla imigrantów, osoby 
opuszczające instytucje penitencjarne/karne/szpitale, instytucje opiekuńcze, osoby otrzymujące długookresowe wsparcie z powodu bezdomności - 
specjalistyczne zakwaterowanie wspierane);3. Niezabezpieczone zakwaterowanie (osoby posiadające niepewny najem z nakazem eksmisji, osoby zagrożone 
przemocą); 4. Nieodpowiednie warunki mieszkaniowe (konstrukcje tymczasowe, mieszkania substandardowe - lokale nienadające się do zamieszkania wg 
standardu krajowego, skrajne przeludnienie). Nie dotyczy osób dorosłych mieszkających z rodzicami, chyba że wszystkie te osoby są bezdomne lub mieszkają 
w nieodpowiednich i niebezpiecznych warunkach. 
13 Osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
(Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoba z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie 
zdrowia psychicznego (Dz. U. 1994 nr 111, poz. 535), tj. osoba z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia. 
14 To osoby w niekorzystnej sytuacji, w tym m.in. osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Należy zaznaczyć „TAK” jeśli kandydat do projektu znajduje się 
w niekorzystnej sytuacji społecznej, z powodów innych cech niż wykazane we wskaźnikach dotyczących: osób z niepełnosprawnościami, migrantów, 
gospodarstw domowych bez osób pracujących, gospodarstw domowych bez osób pracujących z dziećmi na utrzymaniu, gospodarstwach domowych 
składających się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu. Ponadto niekorzystna sytuacja nie może dotyczyć płci, statusu na rynku pracy 
(np. długotrwałe bezrobocie), wieku lub osiągnięcia wykształcenia co najmniej na poziomie podstawowym. Do kategorii osób w innej niekorzystnej sytuacji 
społecznej zawsze należą: osoby z wykształceniem niższym niż podstawowym będące poza wiekiem typowym dla ukończenia szkoły podstawowej, byli 
więźniowie, narkomani, osoby bezdomne lub wykluczone z dostępu do mieszkań, osoby z obszarów wiejskich. 
15 Informacje stanowią dane szczególnie chronione zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, 2281, z 2016 
r. poz. 195, 677), tzw. dane wrażliwe. Kandydaci do projektu mają prawo odmówić podania wskazanych danych poprzez zaznaczenie odpowiedzi 
„ODMAWIAM PODANIA DANYCH”. 



 
 
 
 
 

 

G. Wykonywany zawód: 

 Instruktor praktycznej nauki zawodu 

 Nauczyciel kształcenia ogólnego 

 Nauczyciel wychowania przedszkolnego 

 Nauczyciel kształcenia zawodowego 

 Pracownik instytucji systemu ochrony zdrowia 

 Kluczowy pracownik instytucji pomocy i integracji społecznej 

 Pracownik instytucji rynku pracy 

 Pracownik instytucji szkolnictwa wyższego 

 Pracownik instytucji systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej 

 Pracownik ośrodka wsparcia ekonomii społecznej 

 Pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej 

 Rolnik 

 Inny  

Do niniejszego formularza załączam: 

  Oświadczenie kandydata do projektu w odniesieniu do zbioru: Centralny system 
teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych – Załącznik nr 2a do 
Regulaminu projektu i rekrutacji do projektu pn. „Azymut: Edukacja”; 

  Oświadczenia kandydata do projektu w odniesieniu do zbiorów: Regionalny Program 
Operacyjny  Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – dane uczestników indywidualnych 
– Załącznik nr 2b do Regulaminu projektu i rekrutacji do projektu pn. „Azymut: Edukacja”; 

  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów udziału w projekcie - Załącznik nr 3 do Regulaminu 
projektu i rekrutacji do projektu pn. „Azymut: Edukacja”; 

  Aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu (w przypadku osób prowadzących jednoosobową 

działalność gospodarczą wydruk z CEIDG) 

  Kserokopię (zgodność z oryginałem potwierdzona przez kandydata do projektu ) orzeczenia o 

niepełnosprawności lub innego dokumentu poświadczającego stan zdrowia, które 

potwierdzają niepełnosprawność kandydata do projektu 

 Zaświadczenie o zatrudnieniu Uczestnika/uczestniczki projektu (w przypadku osób 

zatrudnionych w podmiotach MSP/ekonomii społecznej) – Załącznik nr 4 

 Inne:………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń/zeznań niezgodnych z prawdą własnoręcznym 
podpisem lub podpisem osoby notarialnie upoważnionej przeze mnie potwierdzam prawdziwość podanych 
przeze mnie informacji. 

 

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

                                                                                                   data, czytelny  podpis imieniem i nazwiskiem 

 



 
 
 
 
 

 

Załącznik nr 2a. do Regulaminu projektu i rekrutacji do projektu pn. „Azymut: Edukacja” 
 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 
W związku z przystąpieniem do Projektu Azymut: Edukacja oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż 
w odniesieniu do zbioru: „Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020”: 
1. Administratorem moich danych osobowych będzie Zarząd Województwa Pomorskiego pełniący 

funkcję Instytucji Zarządzającej (IZ) dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), mający siedzibę przy  ul. Okopowej 21/27 w 
Gdańsku (80-810). 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-mail: iod@pomorskie.eu lub tel. 58 32 68 518. 
3. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. – moje dane osobowe 

są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na 
lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) i będą przetwarzane na podstawie:  
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 r.); 

b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w 
sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących 
celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) 
nr 1080/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r.); 

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 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r.); 

d) Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.); 

e) Umowy Partnerstwa - dokumentu, zatwierdzonego przez Komisję Europejską w dniu 23 maja 2014 
r., wyznaczającego kierunki interwencji funduszy europejskich w Polsce w latach  
2014-2020 w ramach trzech polityk unijnych: Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej 
i Wspólnej Polityki Rybołówstwa; 

f) Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego  – umowy zawartej pomiędzy Rządem 
Polskim a Samorządem Województwa Pomorskiego w dniu 19 grudnia 2014 r., będącej wynikiem 
dwustronnych negocjacji. Stanowi zobowiązanie strony rządowej  
i samorządowej do realizacji celów i przedsięwzięć priorytetowych, które mają istotne znaczenie 
zarówno dla rozwoju kraju, jaki i województwa, w perspektywie 2020 r., oraz określa sposób ich 
finansowania, koordynacji i realizacji. 

4. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu Azymut: Edukacja, w 
szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom Projektu, 
ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno–promocyjnych 
w ramach RPO WP 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz 
zapewnienia realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej 
wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z RPO WP 2014-2020, 
współfinansowanego z EFS. Następnie moje dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku 
archiwizacji dokumentów. 

5. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez Instytucję Zarządzającą – Urząd Marszałkowski 
Województwa Pomorskiego oraz zostały powierzone do przetwarzania beneficjentowi realizującemu 



 
 
 
 
 

 

Projekt  - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku oraz podmiotom, które świadczą 
usługi na jego rzecz, w związku z realizacją Projektu. 

6. Odbiorcą moich danych osobowych będą: 
a. instytucje pośredniczące; 
b. podmioty świadczące usługi na rzecz Zarządu Województwa Pomorskiego w związku realizacją 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w 
szczególności podmioty realizujące badania ewaluacyjne. 
c. podmioty świadczące usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych (np. dostawcom usług 
informatycznych). 
Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Instytucją Zarządzającą i tylko zgodnie 
z jej poleceniami. 

7. Moje dane będą przechowywane na czas realizacji Projektu, zgodnie z zachowaniem zasad trwałości, 
aż do czasu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów projektowych. 

8. W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w Projekcie przekażę beneficjentowi dane dotyczące 
mojego statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu  
lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji16. 

9. W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dotyczące mojego 
statusu na rynku pracy17. 

10. Mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia  
lub ograniczenia przetwarzania. 

11. Mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, 
iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO. 

12. Podanie moich danych osobowych jest niezbędne do realizacji ustawowych obowiązków IZ RPO WP 
związanych z procesem aplikowania o środki unijne i budżetu państwa oraz realizacji projektów w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Jestem 
zobowiązany/a do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 
możliwości uczestnictwa w powyższym procesie. 

13. Moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (nie ma profilowania). 
 

 

 

 

 

 

 

  

                                            
16 Wykreślić, jeśli nie dotyczy. 
17 j.w. 

…..……………………………………………………… 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA 

…………………………………………………………………………… 

CZYTELNY PODPIS KANDYDATA DO PROJEKTU 



 
 
 
 
 

 

Załącznik nr 2b. do Regulaminu projektu i rekrutacji do projektu pn. „Azymut: Edukacja” 
 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU  
W związku z przystąpieniem do Projektu Azymut: Edukacja oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż 
w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów 
operacyjnych”: 
1. Administratorem moich danych osobowych jest minister właściwy ds. rozwoju regionalnego pełniący 

funkcję Instytucji Powierzającej, mający siedzibę przy ul. Wspólna 2/4 w Warszawie  
(00-926). 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-mail: iod@miir.gov.pl. 
3. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. – moje dane osobowe 

są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 
2014-2020 (RPO WP 2014-2020) i będą przetwarzane na podstawie:  
g) 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 r.); 

h) 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 r.); 

i) 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 szczegółowe przepisy dotyczące wymiany 
informacji między beneficjentem, beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, 
audytowymi i pośredniczącymi; 

j) Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.); 

k) Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach Centralnego 
systemu teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych w związku z 
realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 
Nr RPPM/12/2015. 

4. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu Azymut: Edukacja, w 
szczególności zarządzania, kontroli, audytu, ewaluacji, sprawozdawczości  
i raportowania w ramach RPO WP 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego (EFS) oraz zapewnienia realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania 
do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie  
z funduszy polityki spójności w ramach RPO WP 2014-2020, współfinansowanego z EFS. Następnie 
moje dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów. 

5. Moje dane osobowe będą powierzone do przetwarzania Instytucji Zarządzającej – Urząd 
Marszałkowski Województwa Pomorskiego, beneficjentowi realizującemu Projekt  - Polskie 
Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku oraz podmiotom, które świadczą usługi na jego rzecz, 
w związku z realizacją Projektu.  

6. Odbiorcą moich danych osobowych będą: 
a) instytucje pośredniczące; 

mailto:iod@miir.gov.pl


 
 
 
 
 

 

b) podmioty świadczące usługi na rzecz Zarządu Województwa Pomorskiego w związku realizacją 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w 
szczególności podmioty realizujące badania ewaluacyjne. 

c) podmioty świadczące usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych (np. dostawcom usług 
informatycznych). 

Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Instytucją Zarządzającą i tylko zgodnie 
z jej poleceniami. 

7. Moje dane będą przechowywane na czas realizacji Projektu, zgodnie z zachowaniem zasady trwałości, 
aż do czasu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów projektowych. 

8. Mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia  
lub ograniczenia przetwarzania. 

9. Mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam,  
iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO. 

10. Podanie moich danych osobowych jest niezbędne do realizacji ustawowych obowiązków IZ RPO WP 
związanych z procesem aplikowania o środki unijne i budżetu państwa oraz realizacji projektów w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Jestem 
zobowiązany/a do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 
możliwości uczestnictwa w powyższym procesie. 

11. Moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (nie ma profilowania). 
 

 
 
 

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

MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS KANDYDATA DO PROJEKTU 

 
 
  



 
 
 
 
 

 

Załącznik nr 3. do Regulaminu projektu i rekrutacji do projektu pn. „Azymut: Edukacja” 

 
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW UDZIAŁU W PROJEKCIE 

 
W związku z chęcią przystąpienie do projektu „Azymut: Edukacja” oświadczam, że18: 

 Jestem osobą zatrudnioną w mikroprzedsiębiorstwie19 

 Jestem osobą zatrudnioną w podmiocie z sektora małych lub średnich przedsiębiorstw20 

 Jestem osobą prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą 

 Jestem osobą zatrudnioną w podmiocie ekonomii społecznej lub przedsiębiorstwie 
społecznym 

 Mam miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego21) na terenie 

województwa pomorskiego22; 

 Jestem zdolna/y do odbycia szkolenia oraz podejścia do egzaminu; 

 Zobowiązuję się do uiszczenia opłaty za uczestnictwo w projekcie (kwota określona w 

umowie z uczestnikiem projektu) 

 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń/zeznań niezgodnych z prawdą 
własnoręcznym podpisem lub podpisem osoby notarialnie upoważnionej przeze mnie 
potwierdzam prawdziwość podanych przeze mnie informacji. 

 

 

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

MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS KANDYDATA DO PROJEKTU 

 
  

                                            
18 Zaznaczyć X lub V tylko te punkty, które dotyczą osoby składającej oświadczenie.  
19 W kategorii MŚP mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót 
lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 
20 Do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”) należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 
pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 
W kategorii MŚP małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub 
roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 
W kategorii MŚP mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub 
roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 
21 Art. 25 Kodeksu cywilnego stanowi, iż „Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego 
pobytu”. 
22 Niewłaściwe skreślić. 



 
 
 
 
 

 

Załącznik nr 4 do Regulaminu projektu i rekrutacji do projektu pn. „Azymut: Edukacja” 

   

ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU  
UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU 

 
 

……………………………    

Miejscowość, data 
 

………………………………………………………… 

Pieczęć zakładu pracy  

 

  
Zaświadcza się, że Pan/i ………………….……………………………………….………..……. 

PESEL …………………………………….………………….………………….………….……………… 

Jest zatrudniony/a w:……………………………….………………………………..……………. 

……………………………….………………………………..……………………………..………………. 
(pełna nazwa i adres zakładu pracy) 

 
będącym mikroprzedsiębiorstwem / małym przedsiębiorstwem / średnim przedsiębiorstwem / dużym 
przedsiębiorstwem / organizacją pozarządową / przedsiębiorstwem społecznym*  

 
na podstawie ………………………………………………………………….……………………  
          (rodzaj umowy pracownika)  

 
zawartej na czas określony/nieokreślony*  

w terminie od…………........……………do………………………………………  

na stanowisku ……………………………………………………………………… 

Zaświadczenie wydaje się na prośbę pracownika, w celu przedłożenia dla potrzeb projektu „Azymut: 

Edukacja” realizowanego przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku. 
  
Oświadczam, że podane przeze mnie informacje są zgodne z prawdą na dzień wypełnienia zaświadczenia 

o zatrudnieniu.  
  

 

………………………………………………………………… 

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)  

* niepotrzebne skreślić  



 
 
 
 
 

 

Załącznik nr 5 do Regulaminu projektu i rekrutacji do projektu pn. „Azymut: Edukacja” 

 

WSTĘPNA ANKIETA ZAPOTRZEBOWANIA NA SZKOLENIE  
UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU 

 

DANE OSOBOWE 

Imię (imiona)  

Nazwisko  

PESEL            
 

 

Zgłaszam zainteresowanie szkoleniem z zakresu:  

 Prince2 Foundation – opłata: 515,50 zł 

 AgilePM – opłata: 515,50 zł  

 Scrum Master  – opłata: 515,50 zł 

 MS Office Specialist  – opłata: 450,19 zł 

 M_o_R® Foundation – opłata: 298,00 zł 

 Tester oprogramowania z egzaminem ISTQB – opłata: 298,00 zł 

 Samodzielny księgowy – opłata: 298,00 zł 

 Pracownik biurowy z egzaminem ECDL – opłata: 298,00 zł 
 
W przypadku niezakwalifikowania lub nieuruchomienia powyższych tematów jestem też zainteresowany 

szkoleniem (drugi wybór): 

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

 

Wskaż miasta lub miejscowości, w których mogłabyś/mógłbyś odbyć szkolenie: 

   Gdańsk    Gdynia     Sopot     inne (jakie?) ……………………………………… 
 

Preferowana pora udziału w szkoleniach: 

(UWAGA - dokonany wybór w miarę możliwości zostanie wzięty pod uwagę, jednak Realizator zastrzega 
sobie prawo przydzielenia Uczestnika/Uczestniczki do innej grupy.) 
 
 Dni robocze w godzinach przedpołudniowych 
 Dni robocze w godzinach popołudniowych 
 Weekendy  
 inne ……………………………………………………………………………………… 
 

 

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

MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS KANDYDATA DO PROJEKTU 

 


