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Załącznik nr 2 Formularz zgłoszeniowy do Regulaminu rekrutacji 

 i udziału w projekcie pn. „Senior w Sieci” 

 
 

Wypełnia Biuro 
ds. Rekrutacji 

Potwierdzenie 
złożenia wniosku 

(data wpływu) 

 Podpis osoby 
przyjmującej 

wniosek 

 

Lokalizacja:   Godzina:                 

 
  

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 
Senior w Sieci 

 
I CZĘŚĆ – DANE UCZESTNIKA 
 

 
 
 
 
 
 

(PROSZE 
WYPEŁNIĆ 

DRUKOWANYMI  
LITERAMI) 

IMIĘ 

 
 
 

NAZWISKO 

 
 
 

PŁEĆ 
 

K / M KRAJ  

PESEL 

 
 
 
 

DATA URODZENIA  

TELEFON KONTAKTOWY 

 
 
 
 

E-MAIL(jeśli posiada 
Pan/Pani) 

 

POWIAT 

 
 
 

GMINA  

MIEJSCOWOŚĆ 

 
 
 

KOD POCZTOWY  

ULICA/NR BUDYNKU/NR 
LOKALU 

 

 

WYKSZTAŁCENIE 

 

o niższe niż podstawowe (ISCED 0) w sytuacji, gdy osoba nie 
osiągnęła wykształcenia podstawowego  

o gimnazjalne (ISCED 2)  

o podstawowe (ISCED 1)  
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o ponadgimnazjalne (ISCED 3)  

o policealne (ISCED 4)  

o wyższe (ISCED 

 NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 
(posiadane orzeczenie  
o niepełnosprawności) 

 

 
 
 

 

 

 

Uwaga! 

Uczestnik zobowiązuje się do wypełnienia wstępnego i końcowego testu kompetencji 

cyfrowych oraz ankiety ewaluacyjnej do każdego przebytego  szkolenia. 

 

 

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z OBOWIĄZKIEM INFORMACYJNYM ODBIORCY OSTATECZNEGO ORAZ PERSONELU 

PROJEKTU BENEFICJENTA 

W związku z przystąpieniem do projektu pn. "Gmina na czasie" oświadczam, że zostałem 

poinformowany, że: 

1. Administratorem przekazanych danych osobowych w ramach realizacji ww. projektu jest 

minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 

2/4, 00-926 Warszawa. 

2. Przetwarzanie przekazanych danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o 

których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679  – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego 

Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (POPC) na podstawie:  

1) w odniesieniu do zbioru „Program Operacyjny Polska Cyfrowa”: 

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  

Data rozpoczęcia szkolenia  
(DD-MM-RRRR) 

Data zakończenia szkolenia  
(DD-MM-RRRR) 

Pozytywne 
zakończenie 

szkolenia (T/N) 
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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 szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między 

beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi 

(Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1), 

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.); 

2) w odniesieniu do zbioru „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, 

b) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.), 

c) 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 

beneficjentami  

a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286  

z 30.09.2014, str. 1). 

3. Moje dane osobowe będą przetwarzane  wyłącznie w celu realizacji projektu "Gmina na czasie",  

w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, 

ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w 

ramach POPC. 

4. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej tj. Centrum 

Projektów Polska Cyfrowa ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa, beneficjentowi projektu Fundacji  

„Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” z siedzibą Warszawie, ul. 

Miedziana 3A, (00-814) Warszawa oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą 

w realizacji projektu Miasto Łódź, 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104. Przekazane dane osobowe 

mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji 

Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. Przekazane dane osobowe mogą 

zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji 

Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach POPC. 
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5. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia i realizacji projektu, a 

odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach 

projektu. 

6. Przekazane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

7. Przekazane dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

8. Przekazane dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego 

Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji. 

9. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres poczty 

elektronicznej: iod@miir.gov.pl lub na adres poczty : iod@efrwp.com.pl  

10. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

11. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania. 

 

 

 

 

…..……………………………………… 

 

 

 

…………………………………………… 
Miejscowość, data                             Czytelny Podpis Kandydata 

 
 
 
____________________________________________________________________________ 
Pouczenie  
Składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą podlega odpowiedzialności karnej zgodnie z §233 
Kodeksu Karnego  
 

mailto:iod@miir.gov.pl

