
 
 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie pn. „Młodzi Aktywni na Rynku Pracy” realizowanym przez Fundację 
Gospodarczą w Gdyni w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty 
dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 
Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

I. Dane personalne Kandydata/Kandydatki na Uczestnika /Uczestniczkę projektu 

Imię/Imiona 
 
 

Nazwisko 
 
 

Wiek 
 
 

Płeć □ kobieta □ mężczyzna 

Adres zamieszkania zgodnie z art. 25 Kodeksu Cywilnego – miejscem zamieszkania osoby fizycznej 
jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu 

Kod pocztowy 
 Poczta 

 
 

Miejscowość 
 
 

Województwo 
 

e-mail 
 

Numer telefonu  
 

Wykształcenie 

□ brak 
□ podstawowe (ukończone na poziomie szkoły podstawowej) 
□ gimnazjalne (ukończone na poziomie gimnazjum) 
□ ponadgimnazjalne (ukończone na poziomie szkoły średniej – 
wykształcenie średnie lub zasadnicze zawodowe) 
□ policealne (ukończone na poziomie wyższym niż kształcenie na poziomie 
szkoły średniej, które jednocześnie nie jest wykształceniem wyższym)  
□ wyższe (pełne i ukończone na poziomie wyższym) 

 

Zawód wyuczony/ 
wykonywany  
 

 
 

Ukończone kursy  
i szkolenia 

 

 
II. Status Kandydata/Kandydatki na Uczestnika /Uczestniczkę projektu 

Jestem osobą bezrobotną  □ tak □ nie 
Jestem zarejestrowana/y  
w Powiatowym Urzędzie Pracy 
(PUP) 

□ tak □ nie 

Nie jestem zarejestrowana/y  
w urzędzie pracy 

□ tak □ nie 

Jestem osobą bezrobotną 
powyżej 12 miesięcy 

□ tak □ nie  

Jestem osobą bezrobotną □ tak □ nie  



 

powyżej 6 miesięcy 
Jestem osobą bierną 
zawodowo  
(nie pracuję, nie jestem 
bezrobotny/a, nie uczę się, nie 
szkolę się) 

□ tak □ nie  

Data zakończenia wykonywania przeze mnie ostatniej pracy 
zarobkowej 

 

Jestem osobą pracującą 
znajdującą się w trudnej 
sytuacji na rynku pracy,  

 
z tytułu: 

□ tak □ nie 

Jestem osobą ubogą 
pracującą* 

□ tak □ nie 

Jestem zatrudniona na umowie 
krótkoterminowej* 

□ tak □ nie 

Jestem osobą pracującą na 
umowie cywilno-prawnej 

□ tak □ nie 

Mam orzeczoną przez ZUS 
niezdolność do pracy 

□ tak □ nie  

Mam zarejestrowaną 
działalność gospodarczą 

□ tak □ nie 

Uczę się w systemie  
□ dziennym  □ wieczorowym  

□ zaocznym  □ nie uczę się  

Jestem osobą z 
niepełnosprawnościami - 
posiadam orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności  

□ tak □ nie 

 
III. Ankieta dotycząca potrzeb Kandydata/Kandydatki na Uczestnika /Uczestniczkę projektu 

Jestem zainteresowana/y skorzystaniem w ramach projektu z następującej fakultatywnej formy 
wsparcia (proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź, która najbardziej odpowiada Pana/Pani 
potrzebom): 

Jestem zainteresowana/y 
ukończeniem szkolenia 
zawodowego 

□ tak □ nie 

Jeśli tak, to z jakiej tematyki: 

Jestem zainteresowana/y 
odbyciem stażu zawodowego  

□ tak □ nie 

Jeśli tak, to na jakim stanowisku/ w jakiej branży: 

Jestem zainteresowana/y 
otrzymaniem wsparcia w 
zakresie indywidualnej 
działalności gospodarczej 

□ tak □ nie 

Jeśli tak, to proszę krótko opisać planowane przedsięwzięcie biznesowe:  
(m.in. jakie są powody, które skłoniły Pana/ią do rozpoczęcia działalności gospodarczej; jaki jest 
planowany profil działalności; jakie działania zostały już podjęte w związku z planowaną 
działalnością gospodarczą; jakie posiada Pan/i kluczowe zasoby, które planuje wnieść do 
działalności gospodarczej; planowane miejsce prowadzenia działalności oraz inne istotne 



 

informacje  
w kontekście planowanej działalności)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Czy w przypadku niezakwalifikowania Pana/i do wybranej przez siebie formy wsparcia, jest Pan/i 
zainteresowany/a skorzystaniem z innej formy wsparcia, zaplanowanej wspólnie z doradcą 
zawodowym w ramach Indywidualnego Planu Działania? 

□ tak □ nie (nie chcę brać udziału w projekcie) 

 
IV. Oświadczenie Kandydata/Kandydatki na Uczestnika /Uczestniczkę projektu 

□ Przyjmuję do wiadomości, że złożenie Formularza Zgłoszeniowego do projektu: „Młodzi Aktywni 
na Rynku Pracy” jest wyłącznie potwierdzeniem mojego zainteresowania udziałem w projekcie i 
przystąpienia do procesu rekrutacji i nie jest jednoznaczne z przyjęciem mnie do projektu w 
charakterze Uczestnika/Uczestniczki 
□ W przypadku zakwalifikowania mojego Formularza Zgłoszeniowego do rekrutacji do projektu: 
„Młodzi Aktywni na Rynku Pracy” zobowiązuję się do wzięcia udziału w rozmowie rekrutacyjnej 
prowadzonej przez doradcę zawodowego, w wyznaczonym przez Fundację Gospodarczą terminie, 
a po jej zakończeniu złożę formularz rekrutacyjny i deklarację uczestnictwa w projekcie.  
□ Przyjmuję do wiadomości, że o terminie spotkania zostanę poinformowana/y za pomocą poczty 
elektronicznej lub w przypadku braku takiej możliwości telefonicznie - informacja tekstowa sms, co 
najmniej 2 dni przed planowanym terminem spotkania i zobowiązuję się do potwierdzenia wzięcia 
udziału w spotkaniu.  
□ W przypadku braku potwierdzenia terminu spotkania lub niestawienia się na spotkanie w 
wyznaczonym terminie przyjmuję do wiadomości, że złożony przeze mnie Formularz Zgłoszeniowy 
zostanie odrzucony i nie będzie brał udziału w dalszych etapach rekrutacji do ww. projektu. 
□ W przypadku zakwalifikowania mnie do udziału w projekcie: „Młodzi Aktywni na Rynku Pracy” 
zobowiązuję się do złożenia formularza rekrutacyjnego, deklaracji uczestnictwa w projekcie, 
oświadczenia uczestnika projektu, formularza do zbierania danych do systemu SL2014 i umowy o 
udział w projekcie oraz zobowiązuję się do dostarczenia niezbędnych dokumentów 



 

potwierdzających dane zawarte w Formularzu Rekrutacyjnym, potwierdzających spełnienie 
warunków udziału w projekcie i zakwalifikowania do odpowiedniej kategorii: 
np.  
- kserokopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;  
- zaświadczenia o dochodach 
- kopii umowy o pracę, umowy cywilno-prawnej itp. 
□ Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację 
Gospodarczą i podmioty związane z Fundacją Gospodarczą umową w zakresie realizacji działań w 
projekcie do celów związanych z rekrutacją do projektu oraz realizacją projektu, w tym 
monitoringu i ewaluacji. 
□ Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie 
dostępu do treści  danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym 
czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.* 
□ Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych prawdą, 
potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość powyższych danych.  
□ Posiadam pełną zdolność do czynności cywilno-prawnych. 
 

 
 
 

  

Data 
 

Miejscowość Czytelny podpis Kandydata/Kandydatki 
na Uczestnika /Uczestniczkę projektu 

   
 
 

Data Miejscowość Czytelny podpis Opiekuna Prawnego  
(dotyczy osób niepełnoletnich lub 

ubezwłasnowolnionych) 

 

 
Oświadczenia 

Uwaga!!! Złożone poniżej oświadczenia muszą pozostawać aktualne również na dzień 
podpisywania Umowy  
  
Pouczony(a) o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, w tym o 
konieczności zwrotu przyznanego w ramach Projektu „Młodzi Aktywni na Rynku Pracy” wsparcia:  
  
1. Oświadczam że podane przeze mnie w Formularzu Zgłoszeniowym informacje i złożone 
oświadczenia są prawdziwe.  
 2. Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję warunki z Regulaminu uczestnictwa w Projekcie 
„Młodzi Aktywni na Rynku Pracy” i zobowiązuję się do jego przestrzegania.  
Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 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, Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – zostałem 
poinformowany, że do czasu podpisania Umowy Uczestnictwa w Projekcie „Młodzi Aktywni na Rynku 
Pracy”:  
 a) administratorem danych zebranych w Formularzu Zgłoszeniowym do Projektu „Młodzi Aktywni na 
Rynku Pracy” jest Fundacja Gospodarcza;  
 b) Fundacja Gospodarcza wyznaczyła Administratora Pana/i danych osobowych nadzorującego 
prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować w sprawach 



 

ochrony swoich danych osobowych pod adresem  e-mail sekretariat@fungo.com.pl; lub pisemnie na 
adres naszej siedziby: Fundacja Gospodarcza, ul. Olimpijska 2, 81-538 Gdynia.  
c) Fundacja Gospodarcza jako administrator będzie przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu 
realizacji procesu rekrutacji,  do Projektu „Młodzi Aktywni na Rynku Pracy” na podstawie zgody (art. 
6 ust. 1  lit. a RODO).  
d) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 
możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji do Projektu „Młodzi Aktywni na Rynku Pracy” i 
dalszej realizacji Projektu;  
e) w każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, 
jednakże cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej wycofaniem;  
f) dostęp do danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w 
ramach wykonywanych obowiązków służbowych;  
g) dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 
profilowaniu.  
h) Zgodnie z RODO, przysługuje mi:     
- prawo dostępu do moich danych oraz otrzymania ich kopii:    
- prawo do sprostowania (poprawiania) moich danych;     
- prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;    
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;    
- prawo do przenoszenia danych;    
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  
i) po podpisaniu Umowy Uczestnictwa w Projekcie „Młodzi Aktywni na Rynu Pracy” dane osobowe 
zawarte w Formularzu zostaną powierzone Instytucji Pośredniczącej – Województwo Pomorskie – 
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk. Administratorem 
danych osobowych będzie wówczas minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący 
funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, 
mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. Przyjmuję do wiadomości, że powierzone 
dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu „Młodzi Aktywni na Rynku Pracy”, w 
szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, 
ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjnopromocyjnych w ramach PO 
WER.  
 5. Oświadczam, że zgodnie z art. 7 RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez 
Fundację Gospodarczą, będącą Administratorem danych zawartych w niniejszym formularzu w celu 
rekrutacji do Projektu „Młodzi Aktywni na Rynku Pracy”.   
6. Oświadczam, że po podpisaniu Umowy Uczestnictwa w Projekcie „Młodzi Aktywni na Rynku Pracy” 
wyrażam zgodę  na powierzenie moich danych osobowych Instytucji Pośredniczącej – Województwo 
Pomorskie – Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk, oraz 
podmiotom, które na zlecenie beneficjenta będą uczestniczyć w realizacji Projektu.  
 7. Oświadczam, że jestem świadoma/y, iż przystępując do Projektu „Młodzi Aktywni na Rynku Pracy” 
zobowiązuję się  do uczestnictwa we wszystkich przedsięwzięciach, testach, badaniach ankietowych i 
badaniach ewaluacyjnych, koniecznych do prawidłowej realizacji Projektu „Młodzi Aktywni na Rynku 
Pracy”.  
 8. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany o dofinansowaniu Projektu „Młodzi Aktywni na 
Rynku Pracy” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program 
Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 20142020, Oś priorytetowa I. Rynek pracy otwarty dla 
wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, 
Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielanie z Europejskiego Funduszu Społecznego.   
  

……………..………………………………………………………                                                                                                              
Data i czytelny podpis  

mailto:sekretariat@fungo.com.pl
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