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Formularz rekrutacyjny 
udziału w Projekcie „Nowe kompetencje” 

o numerze POKL.09.06.02-12-233/13-00 

I – DANE OSOBOWE KANDYDATA DO PROJEKTU  

Imię (imiona)  

Nazwisko  

Płeć □ mężczyzna                              □ kobieta 

Data i miejsce urodzenia  

Wiek w chwili przystąpienia do Projektu  

PESEL  

Adres zamieszkania 

Ulica  

Numer domu/numer mieszkania  

Kod pocztowy, miejscowość  

Powiat  

Województwo  

Gmina  

Obszar □ miejski                                    □ wiejski 

Informacje dodatkowe 

Telefon stacjonarny  

Telefon komórkowy  

Adres e-mail  

Seria i numer dowodu os.  

Wykształcenie □ podstawowe 
□ gimnazjalne 
□ średnie 
□ wyższe 

Przynależność do mniejszości narodowej 
lub etnicznej 

□ tak                                            □ nie 

Posiadanie statusu migranta □ tak                                            □ nie 
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Posiadanie orzeczenia  
o niepełnosprawności □ tak                                            □ nie 

II – INFORMACJE O MIEJSCU ZATRUDNIENIA 

Status w chwili przystąpienia do 
Projektu 

□ Bezrobotny 
□ Nieaktywny zawodowo 
□ Zatrudniony                                

Typ pracodawcy (jeśli dotyczy) 
□ Administracja publiczna 
□ Organizacja pozarządowa 
□ Mikroprzedsiębiorstwo 
□ Małe przedsiębiorstwo 
□ Średnie przedsiębiorstwo 
□ Duże przedsiębiorstwo 
□ Rolnik 
□ Samozatrudniony 

Okres pozostawania bez zatrudnienia  
w miesiącach (jeśli dotyczy) 

 

W związku z ubieganiem się o udział w Projekcie „Nowe kompetencje” oświadczam, że: 

1) jestem w wieku 25-64 lata, 

2) zamieszkuję na terenie powiatu nowosądeckiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, 

3) posiadam wykształcenie co najwyżej średnie, 

4) zostałem/-łam poinformowany/-na, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

5) informacje podane w formularzu zgłoszeniowym są zgodne z prawdą, 

6) zapoznałem/-am się z Regulaminem udziału w Projekcie i zgadzam się z jego zapisami, 

7) wyrażam zgodę na udział w postępowaniu rekrutacyjnym, 

8) wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych1 

9) mam świadomość, że wypełnienie ankiety nie jest równoznaczne z udziałem w Projekcie  

i zobowiązuję się do podpisania dokumentów niezbędnych do udziału w Projekcie  

w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji. 

 
 
                                                 
1 Dane te wprowadzane są do systemu PEFS, którego celem jest gromadzenie informacji na temat osób i instytucji korzystających ze wsparcia  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, oraz określenie efektywności realizowanych zadań w procesie badań ewaluacyjnych. 
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Jednocześnie oświadczam, iż zostałem poinformowany/-a, że: 
 

1) administratorem zebranych danych osobowych jest Instytucja Zarządzająca dla Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

2) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia i obsługi 

Projektu, 

3) moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu ewaluacji, jak 

również w celu realizacji zadań związanych z monitoringiem i sprawozdawczością w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

4) podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak odmowa ich podania jest równoznaczna 

z brakiem możliwości wzięcia udziału w rekrutacji i w konsekwencji w Projekcie, 

5) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.  

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

(miejscowość, data)         (Podpis Kandydata do udziału w Projekcie) 
 

 


