
 
 

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 
„ODKRYWAM KOMPETENCJE - PODEJMUJĘ INICJATYWY” 

realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
Działanie 1.4. Młodzież solidarna w działaniu 

 

Szanowni Państwo, 

bardzo prosimy o wypełnienie formularza w sposób czytelny, drukowanymi literami,  
a następnie złożenie na ostatniej stronie formularza czytelnego podpisu. 

I. DANE OSOBOWE I KONTAKTOWE 
 

Imię (imiona) i nazwisko  

Data urodzenia  

Płeć □ Kobieta         □ Mężczyzna 

Miejsce zamieszkania  

Województwo  

Telefon kontaktowy  

E-mail:  

 

II. ŹRÓDŁA INFORMACJI O PROJEKCIE 

Skąd dowiedział/a się Pan/i o projekcie? 

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

 

III. OŚWIADCZENIE 

Ja, niżej podpisana/-y 

deklaruję chęć udziału w projekcie „Odkrywam kompetencje – podejmuję inicjatywy”, realizowanym 
przez Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU (Lider Projektu), współfinansowanym ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 
działanie 1.4. Młodzież solidarna w działaniu. 

Jednocześnie oświadczam, że: 

1. Spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające mnie do udziału w projekcie „Odkrywam 
kompetencje – podejmuję inicjatywy”, tj. jestem osobą, która spełnia następujące kryteria formalne: 

Prosimy o zaznaczenie krzyżykiem odpowiedzi, które Pani/Pana dotyczą: 

□ Mieszkam w Małopolsce 

□ Jestem osobą w wieku 18 - 29 lat 

□ Nie jestem aktywny/a społecznie lub moja aktywność jest niewielka 



 
 

    (nie udzielam się, w charakterze członka lub wolontariusza, w organizacji działającej na rzecz      
     dobra publicznego, takiej jak stowarzyszenie, fundacja, koło naukowe, organizacja kościelna itp.) 

     i 

□ Jestem osobą z niepełnosprawnością (posiadam aktualne orzeczenie o niepełnosprawności) 

     lub/i 
□ Jestem osobą opuszczającą pieczę zastępczą (wychowankowie pieczy zastępczej powyżej 18 r.ż., 
którzy założyli własne gospodarstwo domowe, wychowankowie pieczy zastępczej powyżej 18 r.ż ., 
którzy usamodzielniają się i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu  
w instytucjach pieczy zastępczej 

      lub/i 
□ Jestem: 

 uczniem jednej z 2 ostatnich klas szkoły ponadgimnazjalnej/ ponadpodstawowej 

 studentem 2 lub 3 roku studiów licencjackich 

  studentem studiów magisterskich uzupełniających 

 studentem 4 lub 5 roku jednolitych studiów magisterskich 

lub/i 

□ Mieszkam w małej miejscowości (do 50 000 mieszkańców) 

      lub/i 

□ Jestem osobą pracującą: 

 Poniżej swoich kwalifikacji 

 Na podstawie umowy cywilnoprawnej 

   Lub/i 

□ Jestem: 

 osobą bierną zawodowo (niezatrudnioną, niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy i nie poszukuję 
pracy) 

 osobą bezrobotną niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy (nie pracuję, nie jestem zarejestrowany 
w UP, ale poszukuję pracy) 

 osobą bezrobotną zarejestrowaną w Urzędzie Pracy 

 

2. Przedstawione przeze mnie dane odpowiadają stanowi faktycznemu i pozostają aktualne na dzień 
podpisania formularza rekrutacyjnego. 

3. Mam obowiązek niezwłocznego informowania realizatora projektu o wszelkich zmianach moich danych 
osobowych w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. 

4.  Jestem świadomy(a) odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. 

5. Wyrażam zgodę na poddanie się testom psychometrycznym podczas rekrutacji oraz badaniom 
ewaluacyjnym w trakcie realizacji Projektu oraz po jego zakończeniu. Zgoda na udział w badaniach jest 
dobrowolna, lecz przy tym niezbędna do wzięcia udziału w projekcie. 



 
 

6. Zostałem/am poinformowany/a, że Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską 
z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 1.4. 
Młodzież solidarna w działaniu. 

7. Akceptuję regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Odkrywam kompetencje -  podejmuję 
inicjatywy” (załącznik nr 1), realizowanym przez Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU (Lider 
Projektu), Fundację Praesterno, Regionalne Centrum Wolontariatu (Partnerzy Projektu), 
współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 1.4. Młodzież solidarna w działaniu. 

8. Dane osobowe 

[__] Wyrażam / [__] Nie wyrażam* zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez 
Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU, wskazanych w niniejszym formularzu oraz wskazanych w 
kolejnych etapach rekrutacji, a dotyczących mojego zatrudnienia, wykształcenia, doświadczenia 
zawodowego i przebytych szkoleń, znajomości języków obcych oraz umiejętności miękkich (komunikacji 
społecznej, zbieranych w celu rekrutacji do udziału w Projekcie „Odkrywam kompetencje – podejmuje 
inicjatywy”.  

* zaznaczyć właściwe 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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), dalej: RODO - (Dz. Urz. UE L119/1) zostałem poinformowany przez 
Stowarzyszenie, że: 

1) Administratorem moich danych osobowych przekazanych przeze mnie w toku rekrutacji do 
Projektu „Odkrywam kompetencje – podejmuje inicjatywy”, zarówno w tym formularzu, jak i w 
kolejnych, które pojawią się na dalszych etapach jest Stowarzyszenie Doradców Europejskich 
PLinEU z siedzibą w Krakowie przy ul. Kasprowicza 9a/1 (kod pocztowy 31-523), wpisane do 
rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000173686, posiadające 
NIP: 6782906047, 

2) Inspektorem ochrony danych w Stowarzyszeniu jest Agnieszka Dudka, kontakt e-mail pod 
adresem: agnieszka.dudka@plineu.org, 

3) Moje dane osobowe, na podstawie udzielonej przeze mnie zgody, przetwarzane będą wyłącznie 
w związku z prowadzoną przez Stowarzyszenie rekrutacją i ustaleniem możliwości mojego udziału 
w Projekcie, a w razie prawidłowego zakwalifikowania mnie do udziału w Projekcie - podstawą 
przetwarzania moich danych stanie się zawarta ze Stowarzyszeniem Umowa, o czym także 
zostanę poinformowany.  

4) Moje dane osobowe przetwarzane będą do czasu wycofania przeze mnie zgody bądź w razie 
zawarcia umowy na udział w Projekcie przez czas jej trwania Umowy, najpóźniej do czasu 
zakończenia Projektu i jego rozliczenia z grantodawcą - Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej; 

5) Przysługuje mi prawo żądania dostępu do treści moich danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania przeniesienia danych – w tym celu 
mogę skontaktować się ze Stowarzyszeniem: 

a) Listownie: ul. Kasprowicza 9a/1, 31-523 Kraków; 

b) Mailowo: agnieszka.dudka@plineu.org  

mailto:agnieszka.dudka@plineu.org
mailto:agnieszka.dudka@plineu.org


 
 

6) Mam prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, że 
przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy prawa; 

7) W stosunku do moich danych osobowych nie są i nie będą podejmowane czynności polegające 
na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, dane nie będą również 
przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej; 

8) Moje dane mogą być przekazywane innym podmiotom w ramach rekrutacji do Projektu, w tym 
trenerom, psychologom, z którymi współpracuje Stowarzyszenie, na potrzeby realizacji 
powyższych celów, przy czym zawsze podstawą przetwarzania przez te osoby moich danych jest 
zawarta umowa, która gwarantuje prawidłowość i bezpieczeństwo przetwarzania danych 
osobowych. Moje dane osobowe mogą być także udostępniane instytucjom uprawnionym do 
kontroli działalności Stowarzyszenia lub do uzyskania danych osobowych na podstawie 
odrębnych przepisów prawa. 

9) Wyrażona przeze mnie zgoda jest dobrowolna, jednakże niezbędna do mojego udziału w procesie 
rekrutacji do Projektu. Zgodę mogę cofnąć w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W takim wypadku, o 
ile nie będzie istnieć podstawa do przetwarzania danych (np. zawarta umowa na udział w 
Projekcie) Stowarzyszenie usunie moje dane. 

 

 

……………………….                                                                                            ..……………………………………              
Miejscowość, data                                   Czytelny podpis  
                                                                                                                           Kandydata/Kandydatki 


