Załącz
nik nr 1 do Zasad rekrutacji do projektu

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA
DO PROJEKTU „WEŹMY PRZYSZŁOŚĆ W SWOJE RĘCE!”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014 – 2020
Oś priorytetowa 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR
UWAGI:
1. Przed wypełnieniem Formularza zgłoszeniowego należy zapoznać się z Zasadami rekrutacji do projektu
„Weźmy przyszłość w swoje ręce!”.
2. Prosimy wypełnić Formularz w wersji elektronicznej lub drukowanymi literami oraz wydrukować
i podpisać w sposób czytelny w miejscach do tego wyznaczonych.
3. Należy uzupełnić wszystkie rubryki; jeśli pytanie nie dotyczy kandydata prosimy wpisać adnotację „Nie
dotyczy”.
4. Nie należy usuwać jakichkolwiek treści niniejszego dokumentu.
5. W przypadku skorygowania jakichkolwiek odpowiedzi, należy przekreślić błędne wskazanie i postawić
parafę.
6. Wybraną odpowiedź w pytaniach zamkniętych należy zaznaczyć symbolem „X”.
7. Formularz należy spiąć w sposób trwały.
8. Prosimy zachować kopię składanych dokumentów rekrutacyjnych; oryginał nie podlega zwrotowi.

INFORMACJE WYPEŁNIA PRACOWNIK FUNDACJI W TORUNIU
Data przyjęcia formularza
Godzina przyjęcia formularza
Numer Identyfikacyjny
Kandydata/Kandydatki (NIK)
Podpis osoby przyjmującej
zgłoszenie

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KANDYDATA/KANDYDATKI DO PROJEKTU
Lp.

DANE PERSONALNE

1.

Imię

2.

Nazwisko

3.

Data urodzenia

4.

Płeć

Kobieta

5.

PESEL

6.

Wiek w chwili przystąpienia do
projektu

Mężczyzna
brak

Adres zamieszkania

7.

a

Miejscowość

b

Ulica, nr domu / lokalu

c

Nr budynku

d

Nr lokalu

e

Kod pocztowy1

f

Województwo

g

Powiat

h

Gmina
Adres korespondencyjny
(jeśli jest inny niż adres zamieszkania)
DOTYCZY
NIE DOTYCZY

8.

a

Miejscowość

b

Ulica, nr budynku / lokalu

c

Kod pocztowy

d

Województwo

e

Powiat

f

Gmina

9.

Telefon kontaktowy

10.

Adres e–mail:

11.

Poziom wykształcenia

1

Niższe niż podstawowe

Jeżeli adres kontaktowy osoby objętej wsparciem nie posiada wyodrębnionego kodu pocztowego należy podać kod poczty, pod którą
podlega dana miejscowość.

(proszę zaznaczyć „X” we właściwym
miejscu wybierając jedno ostatnie
ukończone wykształcenie tzn.
najwyższe)

Podstawowe
Gimnazjalne
Ponadgimnazjalne
Policealne
Wyższe

II. STATUS KANDYDATA ORAZ PRZYNALEŻNOŚĆ DO GRUPY DOCELOWEJ
KRYTERIA OBLIGATORYJNE DO UDZIAŁ W PROJEKCIE:
OSOBA ZAGROŻONA UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM
1.Jestem osobą fizyczną zamieszkującą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lub
pracującą lub uczącą się na obszarze Miasta Torunia – na Bydgoskim
Przedmieściu, Starym Mieście lub Podgórzu

1.

Spełnianie
warunków
udziału w
projekcie
(proszę
zaznaczyć „X”
we właściwych
miejscach w
ramach
kategorii
głównej)

2. Jestem osobą niesamodzielną – nie mogę samodzielnie wykonać co najmniej
jednej czynności dnia codziennego

OSOBA Z OTOCZENIA
WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

OSOBY

ZAGROŻONEJ UBÓSTWEM LUB

1.

Jestem osobą fizyczną zamieszkującą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lub
pracującą lub uczącą się na obszarze Miasta Torunia – na Bydgoskim
Przedmieściu, Starym Mieście lub Podgórzu

2.

Mój udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osoby
niesamodzielnej
biorącej
udział
w
projekcie
–
pana/pani
………………………………………………………………………(imię i nazwisko)
KRYTERIA PREMIUJĄCE
Osoba doświadczająca wielokrotnego wykluczenia

Osoba niepełnosprawna ze znacznym lub umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności

2.

Spełnianie
kryteriów
preferencyjnych
(proszę
zaznaczyć „X”
we właściwych
miejscach)

Osoba z niepełnosprawnością sprzężoną lub osoba z zaburzeniami
psychicznymi, w tym osoba z niepełnosprawnością intelektualną i osoba z
całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.
Osoba korzystająca z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
(indywidualnie lub jako rodzina)
Osoba, której dochód nie przekracza 150% kryt. dochodowego (na osobę
samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie)

Status
Kandydata na
rynku pracy w
chwili
przystąpienia do
projektu
(proszę
zaznaczyć „X” w
każdym
właściwym
miejscu)

3.

KRYTERIA DOTYCZĄCE STATUSU KANDYDATA:
Osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędu pracy, w tym:
osoba długotrwale bezrobotna
inne: ……………………………………………………………………………………………..

Osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji urzędu pracy, w tym:
osoba długotrwale bezrobotna
inne: ……………………………………………………………………………………………..

Osoba bierna zawodowo, w tym:
osoba nieuczestnicząca w kształceniu lub szkoleniu
osoba ucząca się
inne: ………………………………………………………………………

Osoba pracująca, w tym:
osoba pracująca w administracji rządowej
osoba pracująca w administracji samorządowej
osoba pracująca w dużym przedsiębiorstwie
osoba pracująca w MMŚP
osoba pracująca w organizacji pozarządowej
osoba prowadząca działalność na własny rachunek
inne: ……………………………………………………………………………………………

Wykonywany zawód,
w tym:
nauczyciel kształcenia zawodowego
nauczyciel kształcenia ogólnego
nauczyciel wychowania przedszkolnego
pracownik instytucji szkolnictwa wyższego
pracownik instytucji rynku pracy
pracownik instytucji systemu ochrony zdrowia
rolnik
kluczowy pracownik instytucji pomocy i integracji społecznej
pracownik instytucji systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej
pracownik ośrodka wsparcia ekonomii społecznej
pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej
instruktor praktycznej nauki zawodu
inny: ……………………………………………………………………….

Zatrudniona w (nazwa instytucji): ……………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
nie dotyczy (w przypadku rolnika)

III. SZCZEGÓLNA SYTUACJA

1.

Status
Kandydata w
chwili
przystąpienia do

Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego
pochodzenia
Odmowa podania informacji

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkania
Odmowa podania informacji

projektu

Osoba z niepełnosprawnościami
Jeśli dotyczy - czy zgłasza Pan / Pani specjalne potrzeby / ułatwienia w trakcie
uczestnictwa w projekcie?
………………………………………………………………………………………………………………
Odmowa podania informacji

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej),
m.in.:
osoba z wykształceniem na poziomie ISCED 0 (przez co należy rozumieć brak
ukończenia poziomu ISCED 1 - podstawowego) będąca poza wiekiem typowym dla
ukończenia poziomu ISCED 1,
byli więźniowie
narkomani
osoby bezdomne lub wykluczone z dostępu do mieszkań
osoby z obszarów wiejskich.
inne: ………………………………………………………………………………………………….
Odmowa podania informacji

Pouczony/a o możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności za składanie oświadczeń
niezgodnych z prawdą niniejszym oświadczam, że podane przeze mnie dane są prawdziwe.

…..……………………………………

………………………………….……………………………………………

MIEJSCOWOŚĆ I DATA

CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA/CZKI PROJEKTU*

Potwierdzam chęć udziału w wydarzeniu w dniu: ………………………………….. godz. ………………………………………………..

……………………….…………………………………………..
Data, Podpis

Klauzula informacyjna
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w odniesieniu do zbioru Regionalny Program Operacyjny
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 jest Województwo Kujawsko-Pomorskie – Urząd Marszałkowski
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, reprezentowane przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego –
Piotra Całbeckiego, mające siedzibę przy Placu Teatralnym 2, 87-100 Toruń. Administratorem danych dla zbioru Centralny
system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych jest minister właściwy do spraw rozwoju
regionalnego
z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa; Z inspektorami ochrony danych można skontaktować się
pod adresami poczty elektronicznej:
 dla zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 20142020): iod@kujawsko-pomorskie.pl;
 dla Centralnego systemu teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych: iod@miir.gov.pl.
W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych informujemy również, że:
1.

dane osobowe są zbierane/przetwarzane w celu wykonywania obowiązków Administratora Danych Osobowych w
zakresie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w
*

W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

tym w
szczególności: potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom projektów, ewaluacji,
monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości, raportowania oraz działań informacyjno-promocyjnych, w tym
zapewnienia realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o
podmiotach uzyskujących wsparcie w ramach Programu;
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny Administratora (Województwo KujawskoPomorskie - Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, reprezentowane przez Marszałka
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, mające siedzibę przy Placu Teatralnym 2, 87-100 Toruń) - art. 6 ust. 1 lit. c)
RODO wynikający z Rozporządzenia ogólnego i Ustawy Wdrożeniowej;
kategoriami odbiorców danych są: Instytucje Pośredniczące we wdrażaniu RPO WK-P na lata 2014-2020, eksperci
oceniający projekty, podmioty świadczące usługę IT, podmioty wykonujące badania ewaluacyjne, przedstawiciele
podmiotów upoważnionych do przeprowadzenia kontroli lub audytów w ramach RPO WK-P, osoby upoważnione,
operatorzy pocztowi, podmioty wykonujące zadania w zakresie archiwizacji lub inne podmioty świadczące usługi na
rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta
Torunia”;
dane osobowe będą przechowywane do czasu zamknięcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014- 2020 (art. 140 i 141 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 dnia 17 grudnia 2013 r.) bez uszczerbku dla zasad regulujących pomoc publiczną oraz krajowych przepisów
dotyczących archiwizacji dokumentów;
osoby, których dane osobowe są przetwarzane mają prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub
przenoszenia danych;
każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania, o którym
mowa w art. 22 RODO;
administrator danych osobowych, na mocy art. 17 ust. 3 lit. b RODO, ma prawo odmówić usunięcia danych
osobowych.

………………………………………………………………………………………….……………………………………………
data i podpis osoby, która zapoznała się z klauzulą informacyjną

