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ZGŁOSZENIE KANDYDATA NA UCZESTNIKA 

 

do udziału w projekcie pt.: „Kuźnia Kompetencji Kluczowych” współfinansowanym ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 11 Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie                            

11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, Poddziałanie: 11.4.3 Kształcenie ustawiczne,                       

nr projektu RPSL.11.04.03-24-0A02/16-00. 

Wszystkie pola formularza należy wypełnić czytelnie DRUKOWANYMI LITERAMI (elektronicznie lub odręcznie). 

Właściwe odpowiedzi proszę zaznaczyć znakiem X lub poprzez podkreślenie/pogrubienie lub w inny wyraźny sposób. 

III DANE KONTAKTOWE 
4 Adres zamieszkania  

5 Numer telefonu  

6 Adres poczty elektronicznej (email)  

IV INNE INFORMACJE 
7 Proszę wybrać język/języki, których chce się 

Pani/Pan nauczyć na szkoleniu: 
 

 język angielski 

 język niemiecki 

 język francuski 
8 

Proszę wybrać obszar umiejętności ICT, 
którego chce się Pani/Pan nauczyć na 
szkoleniu: 

 Kurs ICT (poziom A) 

 Kurs ICT (poziom B) 

Kursy AUTODESK 

 AutoCad 

 Ventpack 

 Revit 

 Inventor 

 3ds Max 

I DANE OSOBOWE  
1 Imię (imiona)  

2 Nazwisko  

3 Data urodzenia  

II WYKSZTAŁCENIE 
 POZIOM WYKSZTAŁCENIE TYPY SZKÓŁ 

 ISCED 0  Niższe niż 
podstawowe 

- 

 ISCED 1  Podstawowe Szkoła podstawowa 

 ISCED 2  Gimnazjalne Gimnazjum 

 
ISCED 3  Ponadgimnazjalne Liceum, liceum profilowane, technikum, technikum 

uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa 

 ISCED 4  Policealne Szkoły policealne 

 
ISCED 5  Wyższe 

Nauczycielskie Kolegium Językowe, Kolegium 
Pracowników Służb Społecznych (podlega MPiPS) 

 ISCED 6  Wyższe Studia I stopnia (tytuły zawodowe: inżynier, licencjat), 

 ISCED 7  Wyższe Studia II stopnia oraz jednolite studia magisterskie (tytuł 
zawodowy: magister) 

 ISCED 8  Wyższe Studia doktoranckie 
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 Comsol 

 Inny kurs …………………………………….. 

 PALO ALTO 
9 Czy jest Pan/i osobą z niepełnosprawnością?  tak 

 nie 

 odmowa podanie 
informacji 

10 Czy zamieszkuje Pan/i ta terenie 
województwa śląskiego. 

 tak  nie 

11 Czy jest Pan/i osobą zatrudnioną w 
rozumieniu Kodeksu Pracy/Kodeksu 
Cywilnego? 

 tak  nie 

12 Czy jest Pan/i osobą prowadzącą działalność 
gospodarczą? 

 tak  nie 

VIII PREFEROWANE MIEJSCE SZKOLENIA 
13 Proszę wskazać preferowane miejsce 

organizacji szkolenia (3 miejscowości) 

 

14 Proszę wskazać preferowane terminy 
realizacji zajęć 

Godziny 16:00-19:00 18:00-21:00 Inne, jakie? 

Dni robocze    

Weekendy    
 

 

Niniejszym oświadczam że: 

1. Podane w formularzu dane są zgodne z prawdą. Zostałam/zostałem pouczona/pouczony o odpowiedzialności za 

składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. 

2. Zobowiązuję się do dostarczenia pełnej dokumentacji  tj. formularz zgłoszeniowy, zaświadczenie zwłocznie po 

otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do grupy szkoleniowej. 

3. Oświadczam, że nie jestem osobą odbywającą karę pozbawienia wolności. 

4. Zostałem/am poinformowany/a o wysokości opłaty za kurs (stanowiącej 15% wartości szkolenia) wynoszącej 

w zależności od kursu”: 

• 173 zł za kurs j. angielskiego (60 h zakończonych certyfikacją) 

• 185 zł za kurs języka niemieckiego (60 h godzin zakończonych certyfikacją) 

• 172 zł za kurs języka francuskiego (60 h zakończonych certyfikacją) 

• 268,95 zł za kurs ICT poziom A (60 h zakończonych certyfikacją) 

• 280,50 zł za kurs ICT poziom B (60 h zakończonych certyfikacją) 

• 569,48 zł za kurs ICT AUTODESK (60 h zakończonych certyfikacją) 

• 2722,53 zł za kurs ICT PALO ALTO (40 h zakończonych certyfikacją) 

Zostałem/am poinformowany/a, że w przypadku zakwalifikowania do projektu będę zobowiązana/zobowiązany 

do dokonania opłaty. 

 
 
 

____________________             ____________________  
MIEJCOWOŚĆ I DATA  CZYTELNY PODPIS  UCZESTNIKA 

 

 
 
Załączniki do zgłoszenia: 

1. Test z języka angielskiego/niemieckiego/francuskiego/ICT (uczestnik, który chce rozpocząć naukę od 

podstaw składa jedynie podpis pod testem - nie wypełnia testu).  
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OŚWIADCZENIE OSOBY APLIKUJĄCEJ O UDZIAŁ W PROJEKCIE 

 

 RPSL.11.04.03-24-0A02/16-00 

 

W związku z chęcią przystąpienia do projektu pn. „Kuźnia Kompetencji Kluczowych” wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych oraz oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 

 

1. Przesłanką umożliwiającą legalne przetwarzanie moich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) 

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 

2. W związku z realizacją procesu rekrutacji do niniejszego projektu przetwarzane będą następujące kategorie 

danych osobowych Uczestnika projektu: dane uczestników (w tym płeć, wiek w chwili przystąpienia do 

projektu, wykształcenie), miejsce zamieszkania, status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do 

projektu, niepełnosprawność. 

3. Moje dane będą przetwarzane od dnia podpisania niniejszego oświadczenia do 30.06.2020 r. lub wycofania 

zgody.  

4. Administratorem danych osobowych jest Centrum Usług Językowych ALBION s.c. Damian Podleśny, Marcin 

Madzia z siedzibą w Rybniku pod adresem: ul. Powstańców Śląskich 1, 44-200 Rybnik 

5. Moje dane osobowe będą wykorzystywane jedynie w celu rekrutacji do niniejszego projektu  oraz  

dokumentacji tego procesu; 

6. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez:  

1) Centrum Usług Językowych ALBION S.C. Damian Podleśny, Marcin Madzia z siedzibą w 

Rybniku pod adresem: ul. Powstańców Śląskich 1, 44-200 Rybnik 

2) Marek Leśniak Centrum Szkoleniowe Masterlang z siedzibą w Krakowie pod adresem: ul. 

Torfowa 3/1, 30-384 Kraków 

3) Instytucję Zarządzającą - Zarząd Województwa Śląskiego, w którego imieniu działa Wydział Rozwoju 

Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z siedzibą  

w Katowicach, ul. Dąbrowskiego 24; kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych – dane 

osobowe@slaskie.pl 

4) Instytucję Pośredniczącą – Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach z siedzibą  

w Katowicach, ul. Kościuszki 30; kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych – iod@wup-

katowice.pl 

5) instytucje kontrolne upoważnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie odrębnych 

przepisów prawa.  

6) O powierzeniu danych osobowych do przetwarzania innym podmiotom Uczestnik zostanie 

poinformowany w drodze pisemnej. 

7. Mam prawo dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania. 

8. Mam prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w  dowolnym momencie  

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

9. Mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku podejrzenia 

naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. 
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10. Wymienione prawa będą traktowane w sposób określony w artykułach 13 do 19 Rozdziału III: „Prawa osoby, 

której dane dotyczą” rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. 

11. Podanie moich danych osobowych, o których mowa w pkt 2, jest niezbędne do realizacji procesu rekrutacji. 

Odmowa ich przekazania jest jednoznaczna z brakiem możliwości rozpoczęcia udziału  

w procesie rekrutacji do projektu. 

12. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  

w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

 

 

 

 

 

…..………………………….…………………… 

 

 

 

 

…………………………………………………………… 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA              CZYTELNY PODPIS KANDYDATA 

 
 

 
 
 
 

 
 
 


