
 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji uczestników 
KARTA ZGŁOSZENIA - DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

Lp. Nazwa 

1 Tytuł projektu: „Nowoczesne kursy technologii wytwarzania odzieży w przemyśle mody dostosowane do 

aktualnych potrzeb pracodawców specjalizujących się w produkcji odzieży z dzianin” 

2 Nr umowy: RPMA.10.03.04-14-a033/17-00 

3 Priorytet, w ramach którego realizowany jest projekt: X "Edukacja dla rozwoju regionu"  

4 Działanie, w ramach którego realizowany jest projekt: 10.3 „Doskonalenie zawodowe” 

5 Poddziałanie: 10.3.4. „Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych” 

 

 

 

 

 

Dane uczestnika 

1 Imię (imiona)   

2 Nazwisko  

3 Płeć £ Kobieta £ Mężczyzna 

4 Data i miejsce urodzenia  

5 PESEL  

6 Wiek w chwili przystępowania  
do projektu  

7 Opieka nad dziećmi do lat 7 lub 
opieka nad osobą zależną £ Tak  £ Nie 

 

 

 

 

Dane kontaktowe 

8 Ulica  

9 Nr domu/ Nr lokalu  

10 Miejscowość  

11 Obszar  £ miejski  £ wiejski 

12 Kod pocztowy  

13 Województwo  

14 Powiat  

15 Gmina  

16 Telefon kontaktowy  

17 Adres poczty elektronicznej (e-mail)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane 
dodatkowe 

 

 

 

18 

 

 

 

Wykształcenie 

£ Niższe niż Podstawowe 
£ Podstawowe (Kształcenie ukończone na poziomie szkoły 
podstawowej) 
£ Gimnazjalne (Kształcenie ukończone na poziomie szkoły 
gimnazjalnej) 
£ Ponadgimnazjalne (Kształcenie ukończone na poziomie szkoły 
średniej (wykształcenie średnie lub zasadnicze zawodowe) 
£ Policealne (Kształcenie ukończone na poziomie wyższym niż 
kształcenie na poziomie szkoły średniej , które jednocześnie nie jest 
wykształceniem wyższym) 
£ Wyższe (Pełne i ukończone wykształcenie na poziomie 
wyższym) 

19 Status na rynku pracy 

£ osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędów pracy, 
               £ w tym długotrwale bezrobotna 
£ osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji urzędów pracy,  
               £ w tym długotrwale bezrobotna 
£ osoba bierna zawodowo 
£ osoba pracująca 
zatrudniona w…….……….…………………………………………. 
    Wykonywany zawód: 
   £Inny 
   £Instruktor praktycznej nauki zwodu 
   £Nauczyciel kształcenia ogólnego 
   £Nauczyciel wychowania przedszkolnego 
   £Nauczyciel kształcenia zawodowego 
   £Pracownik instytucji systemu ochrony zdrowia 
   £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 

20 Rodzaj przyznanego 
wsparcia 

£Szkolenie/kurs 
£Doskonalenie zawodowe 

21 

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

£ Tak 
£ Nie 
£ Odmowa podania informacji 

22 

Osoba bezdomna lub 
dotknięta 
wykluczeniem  
z dostępu  
do mieszkań  

£ Tak 
£ Nie 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dane 
dodatkowe 

23 
Osoba z 
niepełnosprawnościa
mi 

£ Tak 
£ Nie 
£ Odmowa podania informacji 

24 
Osoba w innej 
niekorzystnej sytuacji 
społecznej (inne niż 
wymienione powyżej) 

£ Tak 
£ Nie 
£ Odmowa podania informacji 



 

 

 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 

W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Nowoczesne kursy technologii wytwarzania odzieży w przemyśle mody dostosowane 
do aktualnych potrzeb pracodawców specjalizujących się w produkcji odzieży z dzianin” oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, 
iż:  

1. Administratorem moich danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego mający swoją siedzibę przy ul. 
Jagiellońskiej 26, 03-719 Warszawa; 

2. Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) – dane osobowe są niezbędne 
dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020:  

w odniesieniu do zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020: 

1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 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 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006; 

 
2) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego 

Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006; 

3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146); 

3. W odniesieniu do zbioru centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych:  

1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 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 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006; 

 
2) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego 

Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006; 

3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146); 

4) rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) Nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiające 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; 

 



 

 

 

4. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Nowoczesne kursy technologii wytwarzania odzieży 
w przemyśle mody dostosowane do aktualnych potrzeb pracodawców specjalizujących się w produkcji odzieży z dzianin”, w 
szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i 
sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego 2014-2020 (RPO WM); 

5. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – Mazowiecka Jednostka Wdrażania 
Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa beneficjentowi realizującemu projekt  - CHIC Warsaw sp. z o.o. z 
siedzibą w Warszawie (02-730 Warszawa), Aleja Wilanowska 273, oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą 
w realizacji projektu. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie 
Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta.  Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone 
specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; 

6. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia 
w ramach projektu; 

7. W ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu na rynku pracy oraz informacje nt. 
udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji; 

8. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

 

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

MIEJSCOWOŚĆ I DATA                                                              CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Oświadczenie uczestnika projektu 

 

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z Regulaminem udziału w projekcie „Nowoczesne kursy technologii wytwarzania odzieży w 
przemyśle mody dostosowane do aktualnych potrzeb pracodawców specjalizujących się w produkcji odzieży z dzianin”, 
realizowanym w ramach Poddziałania 10.3.4. „Kształcenie i doskonalenie zawodowe osób dorosłych” w ramach  Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, dostępnym w Biurze Projektu i akceptuję wszystkie jego 
zapisy. 

ý tak 

¨ nie 

 

 

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

MIEJSCOWOŚĆ I DATA                                                              CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Deklaracja uczestnictwa w projekcie 

 

Ja niżej podpisana/y…………………………………………………………………………… (imię i nazwisko), zamieszkała/y 
……………………………………………………………………………………………… (adres) deklaruję udział w projekcie „Nowoczesne 
kursy technologii wytwarzania odzieży w przemyśle mody dostosowane do aktualnych potrzeb pracodawców specjalizujących się w 
produkcji odzieży z dzianin”, realizowanym od dnia 01.09.2018 r. do dnia 31.08.2020 r. przez CHIC Warsaw sp. z o.o, w ramach 
Priorytetu X "Edukacja dla rozwoju regionu" , Działania 10.3 „Doskonalenie zawodowe”, Poddziałania 10.3.4. "Kształcenie i 
doskonalenie zawodowe osób dorosłych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 
2014-2020. 

 

Jednocześnie oświadczam, że: 

1. Wyrażam wolę uczestnictwa w projekcie. 

2. Zostałam/em pouczona/y o odpowiedzialności wynikającej ze składania oświadczeń niezgodnych  
z prawdą. 

3. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską  
w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

 
 

 

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

MIEJSCOWOŚĆ I DATA                                                              CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU 

 

 

 

Uwaga: miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której ta osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu (art. 25 Kodeksu 
Cywilnego) 

 

 

* niepotrzebne skreślić 


