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ZAKRES DANYCH UCZESTNIKA PROJEKTU „SZKOLENIA ZAWODOWE DLA KIEROWCÓW Z ZAKRESU PRZEWOZU
DROGOWEGO TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH ADR – WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE – II EDYCJA”
LP.

DANE
OSOBOWE
UCZESTNIKA

NAZWA

1

Imię (imiona)

2

Nazwisko

3

Płeć (zaznaczyć „x”)

4
5

Wiek w chwili przystąpienia do
projektu (pełne lata ukończone)
PESEL

6

Data i miejsce urodzenia

7

Wykształcenie

☐ Kobieta ☐ Mężczyzna

☐ Niższe niż podstawowe (ISCED 0)1
☐ Podstawowe (ISCED 1)2
☐ Gimnazjalne (ISCED 2)3
☐ Ponadgimnazjalne (ISCED 3)4
☐ Policealne (ISCED 4)5
☐ Wyższe (ISCED 5-8)6

1

Bez formalnego wykształcenia.
Kształcenie ukończone na poziomie szkoły podstawowej.
3 Kształcenie ukończone na poziomie gimnazjum.
4 kształcenie ukończone na poziomie szkoły średniej lub zasadniczej szkoły zawodowej.
5 Kształcenie ukończone na poziomie wyższym niż kształcenie na poziomie szkoły średniej i jednocześnie nie jest wykształceniem wyższym.
6 Kształcenie ukończone na poziomie studiów wyższych, tj. osoby, które uzyskały tytuł licencjata lub inżyniera lub magistra lub doktora.
2
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ADRES
ZAMIESZKANIA
(Zgodnie z Kodeksem
Cywilnym miejscem
zamieszkania osoby
fizycznej jest
miejscowość, w której
ta osoba przebywa
z zamiarem stałego
pobytu. W przypadku
miejsca zamieszkania
poza terenem woj.
świętokrzyskiego,
prosimy
o obowiązkowe
dołączenie
zaświadczenia
o zatrudnieniu lub
pobieraniu nauki na
terenie woj.
świętokrzyskiego)

DANE
KONTAKTOWE

8

Kraj

9

Województwo

10

Powiat

11

Gmina

12

Miejscowość

13

Obszar wg
stopnia
urbanizacji
DEGURBA
(zaznaczyć „x”)

14

Kod pocztowy

15

Ulica

16

Nr budynku

17

Nr lokalu

18

Telefon
kontaktowy
Adres e-mail

19
20

Status osoby na
rynku pracy
w chwili
przystąpienia do
projektu
(zaznaczyć „x”)

DANE
DODATKOWE

☐ Obszary wiejskie (o małej gęstości zaludnienia)
☐ Małe obszary miejskie (o ludności > 5 000
i średniej gęstości zaludnienia)

☐ Duże obszary miejskie (o ludności > 50 000
i dużej gęstości zaludnienia)

_

☐ Bezrobotny/a zarejestrowany/a
w ewidencji urzędów pracy7
(prosimy o dołączenie kopii
zaświadczenia z Urzędu Pracy
potwierdzonego za zgodność
z oryginałem)

☐ Bezrobotny/a
niezarejestrowany/a
w ewidencji urzędów
pracy8

☐ w tym długotrwale bezrobotny/a9
☐ Bierny/a zawodowo10, w tym:
☐ uczący/a się
☐ nieuczestniczący/a w kształceniu lub szkoleniu
☐ inne, jakie? ……………………………………………………

☐ Prowadzący/a własną
działalność gospodarczą

☐ Zatrudniony/a

7

Osoba bezrobotna - osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia. Definicja uwzględnia osobę
zarejestrowaną jako bezrobotną zgodnie z krajowymi przepisami, nawet jeżeli nie spełnia ona wszystkich trzech kryteriów. Definicja nie uwzględnia
studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoba kwalifikująca się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego,
która jest bezrobotna w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobiera świadczeń z tytułu urlopu), jest również osobą bezrobotną.
8 Osoba bezrobotna niezarejestrowana w Urzędzie Pracy - osoba bezrobotna (tj. pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie
poszukująca zatrudnienia) jednak niepozostająca w rejestrach urzędów pracy. Osoba kwalifikująca się do urlopu macierzyńskiego lub
rodzicielskiego, która jest bezrobotna w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobiera świadczeń z tytułu urlopu), jest również osobą bezrobotną.
9 Osoba długotrwale bezrobotna - osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy), z wyłączeniem okresu odbywania
stażu i przygotowania zawodowego dorosłych. Wiek uczestników projektu jest określany na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia
udziału w projekcie.
10 Osoba bierna zawodowo – to osoba pozostająca bez pracy, jednocześnie nie zaliczająca się do kategorii osób bezrobotnych.
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21

Wykonywany zawód
(dot. osób pracujących)

22

DANE
DODATKOWE

23

☐ Instruktor praktycznej nauki zawodu
☐ Nauczyciel kształcenia zawodowego
☐ Pracownik instytucji systemu ochrony zdrowia
☐ Pracownik instytucji rynku pracy
☐ Pracownik ośrodka wsparcia ekonomii społecznej
☐ Pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej
☐ Nauczyciel kształcenia ogólnego
☐ Nauczyciel wychowania przedszkolnego
☐ Kluczowy pracownik instytucji pomocy i integracji
społecznej
☐ Pracownik instytucji szkolnictwa wyższego
☐ Pracownik instytucji systemu wspierania rodziny
i pieczy zastępczej
☐ Rolnik
☐ Inny – jaki? …………………………………………...............

Zatrudniony w (nazwa
instytucji/przedsiębiorstwa,
w którym osoba jest
zatrudniona wraz
z podaniem adresu
zatrudnienia. W przypadku
rolnika należy wpisać „nie
dotyczy”)
W tym osoba (dot. osób
pracujących)

☐ Pracująca w administracji rządowej
☐ Pracująca w administracji samorządowej
☐ Pracująca w organizacji pozarządowej
☐ Prowadząca działalność na własny rachunek
☐ Pracująca w dużym przedsiębiorstwie (powyżej 250
zatrudnionych osób)

☐ Pracująca w mikro, małym lub średnim
przedsiębiorstwie (do 250 zatrudnionych osób)
☐ Inne
24

25

26

Osoba należąca do
mniejszości narodowej
lub etnicznej, migrant,
osoba obcego
pochodzenia
Osoba bezdomna lub
dotknięta wykluczeniem
z dostępu do mieszkań
Osoba
z niepełnosprawnościami
(prosimy o dołączenie do
formularza kopii orzeczenia
o niepełnosprawności)

☐ Tak
☐ Nie
☐ Odmowa podania informacji
☐ Tak
☐ Nie
☐ Tak
☐ Nie
☐ Odmowa podania informacji
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27

DANE
DODATKOWE

Osoba w innej
niekorzystnej sytuacji
społecznej, innej niż
wymienione powyżej

☐ Tak
☐ Nie
☐ Odmowa podania informacji

(tj. osoby pochodzące
z obszarów wiejskich, byli
więźniowie, narkomani,
osoby bezdomne lub
wykluczone z dostępu do
mieszkań, osoby zagrożone
wykluczeniem społecznym,
których powód zagrożenia
nie został oznaczony
w pozostałych polach
formularza, osoby
z wykształceniem na
poziomie ISCED0)

W związku z deklaracją przystąpienia do projektu pt. „Szkolenia zawodowe dla kierowców z zakresu
przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR – województwo świętokrzyskie – II edycja”, przyjmuję
do wiadomości i oświadczam, że:
1. Zostałem/łam poinformowany/a, że projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo,
Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego,
Poddziałanie 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych. Projekt realizowany jest na
podstawie umowy z Województwem Świętokrzyskim, reprezentowanym przez Zarząd
Województwa, pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.
2. Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych (w tym
danych wrażliwych) zawartych w niniejszym Formularzu zgłoszeniowym (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) oraz właściwymi krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych),
do celów związanych z realizacją i promocją projektu „Szkolenia zawodowe dla kierowców z zakresu
przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR – województwo świętokrzyskie – II edycja”.
3. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa
w art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE – dalej RODO – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 (RPOWŚ 2014-2020).
4. Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi ww. projektu, w szczególności: udzielenia
wsparcia, potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu
prowadzonego przez upoważnione instytucje, sprawozdawczości, rozliczenia projektu,
odzyskiwania wypłaconych beneficjentowi środków dofinansowania, w tym w postępowaniu
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administracyjnym zmierzającym do wydania decyzji określającej kwoty dofinansowania do zwrotu,
zachowania trwałości projektu, archiwizacji.
5. Moje dane osobowe zostaną powierzone do przetwarzania Instytucji Zarządzającej oraz
Beneficjentowi realizującemu projekt - Podkarpackiemu Centrum Doradztwa Logistycznego ProRes
Daniel Pawłucki z siedzibą w Rzeszowie oraz podmiotom, które na zlecenie Beneficjenta uczestniczą
w realizacji projektu. Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom badawczym
realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej oraz specjalistycznym firmom realizującym na
zlecenie Instytucji Zarządzającej kontrole w ramach RPOWŚ 2014 - 2020.
6. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem
możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.
7. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
8. Zapoznałem/łam się z zasadami rekrutacji oraz udziału w projekcie „Szkolenia zawodowe dla
kierowców z zakresu przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR – województwo
świętokrzyskie – II edycja” zawartymi w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie, akceptuję
wszystkie postanowienia ww. Regulaminu oraz spełniam kryteria uczestnictwa w projekcie
określone w ww. Regulaminie.
9. Wyrażam wolę dobrowolnego uczestnictwa w projekcie „Szkolenia zawodowe dla kierowców
z zakresu przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR – województwo świętokrzyskie – II
edycja” realizowanym przez Podkarpackie Centrum Doradztwa Logistycznego ProRes Daniel
Pawłucki.
10. Zgłaszam z własnej inicjatywy chęć udziału w szkoleniach, nabycia kwalifikacji zawodowych
z zakresu przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR i potwierdzenia ich Zaświadczeniem
ADR.
11. Wyrażam zgodę na udział w postępowaniu rekrutacyjnym.
12. Akceptuję fakt, że złożenie przeze mnie Formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne
z zakwalifikowaniem do projektu. W przypadku nie zakwalifikowania się do udziału w projekcie nie
będę wnosił/a żadnych roszczeń ani zastrzeżeń do Beneficjenta.
13. Deklaruję uczestnictwo we wszystkich formach wsparcia w projekcie. Równocześnie zobowiązuję
się, iż w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie niezwłocznie poinformuję o tym fakcie
Beneficjenta.
14. Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku w zakresie realizowanych działań
promocyjnych i informacyjnych projektu.
15. Wyrażam zgodę na udział w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych przez Beneficjenta projektu
oraz podmioty zewnętrzne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, które odbędą się w trakcie realizacji
projektu i po jego zakończeniu.
16. Zostałem/łam poinformowany/a o obowiązku przekazywania informacji na temat mojej sytuacji po
opuszczeniu programu.
17. Zostałem/łam poinformowany/a o zasadach równości szans kobiet i mężczyzn, zrównoważonego
rozwoju oraz przeciwdziałania dyskryminacji.
18. Mam ukończony 21 rok życia i jestem osobą mającą miejsce zamieszkania (w rozumieniu Kodeksu
Cywilnego), zatrudnienia lub pobierania nauki na terenie województwa świętokrzyskiego.
19. Jestem osobą należącą do poniższej grupy (proszę zaznaczyć znakiem „X”):
☐ Kobiety
☐ Osoby o niskich kwalifikacjach, tj. posiadające wykształcenie co najwyżej gimnazjalne ISCED 2
☐ Osoby w wieku 50 lat i więcej
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☐ Osoby bezrobotne zarejestrowane w ewidencji urzędów pracy
☐ Osoby bezrobotne niezarejestrowane w ewidencji urzędów pracy
☐ Osoby z niepełnosprawnością
20. Jestem osobą posiadającą aktualne prawo jazdy poniższej kategorii (proszę zaznaczyć znakiem
„X”):
☐B
☐C
☐ C+E
21. Nie stwierdzono wobec mnie przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku
kierowcy, o których mowa w art. 39a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie
drogowym (Dz.U. z 2013 r. poz.1414).
22. Nie stwierdzono wobec mnie przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na
stanowisku kierowcy, o których mowa w art. 39a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o transporcie drogowym.
23. Nie posiadam uprawnień do przewozu towarów niebezpiecznych transportem drogowym
poświadczonych Zaświadczeniem ADR wydanym przez Marszałka Województwa.
24. Nie jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.
25. Nie korzystam z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz nie będę starał/a się o przyznanie
mi ww. wsparcia w innych projektach w czasie trwania mojego uczestnictwa w projekcie „Szkolenia
zawodowe dla kierowców z zakresu przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR –
województwo świętokrzyskie – II edycja”.
26. Zostałem/łam poinformowany/a o możliwości odmowy podania danych wrażliwych dotyczących
mojego statusu społecznego (niepełnosprawności, przynależności narodowej lub etnicznej, faktu
bycia migrantem, osobą obcego pochodzenia, lub pozostawania w niekorzystnej sytuacji
społecznej) oraz zobowiązany/a do pisemnego potwierdzenia odmowy podania ww. danych.
27. W przypadku zakwalifikowania mnie do udziału w projekcie, zobowiązuję się niezwłocznie
poinformować o ewentualnych zmianach w zakresie danych zawartych w niniejszym Formularzu
zgłoszeniowym do projektu.

POUCZONY/A O ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ WYNIKAJĄCEJ Z ART. 233 §1 KODEKSU KARNEGO
PRZEWIDUJĄCEGO KARĘ POZBAWIENIA WOLNOŚCI DO LAT 3 ZA SKŁADANIE FAŁSZYWYCH ZEZNAŃ
OŚWIADCZAM, ŻE WSZYSTKIE ZAWARTE W FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM INFORMACJE SĄ ZGODNE
Z PRAWDĄ I ODPOWIADAJĄ STANOWI FAKTYCZNEMU.

……………………………………….
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