FORMULARZ REKRUTACYJNY
„INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ”
Projekt nr POWER.01.02.01-14-0091/18-00 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój na lata 2014-2020
Informacje dla kandydata dotyczące wypełniania formularza





Formularz należy wypełnić komputerowo lub ręcznie – czytelnie, drukowanymi literami
Należy wypełnić wszystkie białe pola formularza wpisując odpowiednie dane
Do formularza należy dołączyć wszystkie wymagane załączniki dotyczące kandydata
Formularz z załącznikami należy złożyć w terminie rekrutacji w Biurze Projektu

Data wpływu formularza: ………………………………..

Numer ewidencyjny zgłoszenia: ……………….

Podpis osoby przyjmującej formularz:

……………………………………………………………….

Imię

Nazwisko

Dane
osobowe

Data
urodzenia
(dd/mm/rrrr)

___ ___ / ___ ___ / ___ ___ ___ ___

Pesel

Płeć

Adres
zamieszkania



Kobieta



Mężczyzna

Ulica
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Nr budynku

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy
__ __ - __ __ __

Gmina

Powiat

Województwo

Telefon
Dane
kontaktowe

Adres e-mail


Jestem osobą z
niepełnosprawnością1

Tak, na
potwierdzenie
dołączam
orzeczenie.



Nie



Odmawiam
odpowiedzi

W przypadku osób z niepełnosprawnością, proszę określić specjalne wymagania związane z udziałem
w Projekcie:
…………………………………….…………………………………….…………………………………….…………………………………….……
……………………………….…………………………………….…………………………………….…………………………………….…………
………………………….…………………………………….…………………………………….…………………………………….………………

1

Za osoby z niepełnosprawnościami uznaje się osoby w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm) a także osoby z zaburzeniami psychicznymi,
o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 882 z późn. zm.) tj. osoby
z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia. Potwierdzeniem statusu osoby
z niepełnosprawnością jest w szczególności: orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lekkim, umiarkowanym i znacznym, orzeczenie
o niepełnosprawności wydane w stosunku do osób, które nie ukończyły 16 roku życia, orzeczenie o niezdolności do pracy, orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na dany rodzaj niepełnosprawności, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjnowychowawczych wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu głębokim, inne równoważne orzeczenia (KRUS, służby
mundurowe itd.), w przypadku osoby z zaburzeniami psychicznymi dokument potwierdzający stan zdrowia wydany przez lekarza, np.
orzeczenie o stanie zdrowia lub opinia.
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Tak





Odmawiam odpowiedzi



Tak



Nie



Tak



Nie



Tak



Nie



Tak



Nie

Nie

Jestem członkiem mniejszości etnicznej lub narodowej,
migrantem, osoba obcego pochodzenia. 2

Jestem osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z dostępu
do mieszkań.3

Jestem osobą przebywająca w gospodarstwie domowym bez
osób pracujących.4

w tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na
utrzymaniu5

Jestem osobą żyjącą w gospodarstwie składającym się z jednej
osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu6

2

Cudzoziemcy na stale mieszkający w danym państwie, obywatele obcego pochodzenia lub obywatele należący do mniejszości. Zgodnie
z prawem krajowym mniejszości narodowe to mniejszość: białoruska, czeska, litewska, niemiecka, ormiańska, rosyjska, słowacka,
ukraińska, żydowska. Mniejszości etniczne: karaimska, łemkowska, romska, tatarska. Osoby obcego pochodzenia to cudzoziemcy - każda
osoba, która nie posiada polskiego obywatelstwa, bez względu na fakt posiadania lub nie obywatelstwa (obywatelstw) innych krajów lub
osoba, której co najmniej jeden z rodziców urodził się poza terenem Polski.
3
Osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań. Bezdomność i wykluczenie mieszkaniowe definiowane są zgodnie
z Europejską typologią bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego ETHOS, w której wskazuje się okoliczności życia w bezdomności lub
ekstremalne formy wykluczenia mieszkaniowego: 1. Bez dachu nad głową (osoby żyjące w surowych i alarmujących warunkach) 2. Bez
miejsca zamieszkania (osoby przebywające w schroniskach dla bezdomnych, w schroniskach dla kobiet, schroniskach dla imigrantów, osoby
opuszczające instytucje penitencjarne/karne/szpitale, instytucje opiekuńcze, osoby otrzymujące długookresowe wsparcie z powodu
bezdomności - specjalistyczne zakwaterowanie wspierane) 3. Niezabezpieczone zakwaterowanie (osoby posiadające niepewny najem
z nakazem eksmisji, osoby zagrożone przemocą) 4. Nieodpowiednie warunki mieszkaniowe (konstrukcje tymczasowe, mieszkania
substandardowe - lokale nienadające się do zamieszkania wg standardu krajowego, skrajne przeludnienie). Osoby dorosłe mieszkające
z rodzicami nie powinny być wykazywane we wskaźniku, chyba że wszystkie te osoby są bezdomne lub mieszkają w nieodpowiednich
i niebezpiecznych warunkach.
4

Gospodarstwo domowe to jednostka (ekonomiczna, społeczna): - posiadająca wspólne zobowiązania - dzieląca wydatki domowe lub
codzienne potrzeby - wspólnie zamieszkująca. Gospodarstwo domowe to zarówno osoba zamieszkująca samotnie, jak również grupa ludzi
(niekoniecznie spokrewniona) mieszkająca pod tym samym adresem wspólnie prowadząca dom np. mająca przynajmniej jeden wspólny
posiłek dziennie lub wspólny pokój dzienny. Gospodarstwem domowym nie jest: - gospodarstwo zbiorowe lub gospodarstwo
instytucjonalne (jako przeciwieństwo prywatnych); przede wszystkim szpitale, domy opieki dla osób starszych, więzienia, koszary
wojskowe, instytucje religijne, szkoły z internatem, pensjonaty, hotele robotnicze itp.
5
Dzieci pozostające na utrzymaniu to osoby w wieku 0-17 lat oraz 18-24 lata, które są bierne zawodowo oraz mieszkają z rodzicem. Wiek
dzieci liczony jest od daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału uczestnika w projekcie.
6
Osoba dorosła to osoba powyżej 18 lat. Wiek uczestników liczony jest od daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału
w projekcie.
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Jestem osobą w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (inne niż
wymienione powyżej)7



Tak





Odmawiam odpowiedzi

Nie

Jeśli „tak” to w jakiej?
…………………………………….…………………………………….…………………………………….…………………………………….……
…………………………………….…………………………………….…………………………………….…………………………………….……
……………………………….…………………………………….…………………………………….…………………………………….…………
Jestem osobą o wykształceniu:

 ISCED 1 podstawowym (szkoła podstawowa)
 ISCED 2 gimnazjalnym (gimnazjum)
 ISCED 3

ponadgimnazjalnym (liceum, liceum
uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa)
 ISCED 4 policealnym (szkoły policealne)

profilowane,

technikum,

technikum

 ISCED 5 studia krótkiego cyklu (Nauczycielskie Kolegium Językowe, Kolegium Pracowników
Służb Społecznych)
 ISCED 6 studia licencjackie lub odpowiedniki (studia I stopnia; tytuły zawodowe: inżynier,
licencjat)
 ISCED 7 studia podyplomowe, studia magisterskie lub odpowiedniki (studia II stopnia oraz
jednolite studia magisterskie; tytuł zawodowy: magister)
 ISCED 8 studia doktoranckie (studia doktoranckie)
Oświadczam, że jestem bierny/a zawodowo
Tzn. jestem:
a) Osobą, która obecnie nie pracuje, nie poszukuje pracy i nie jest
zarejestrowana w urzędzie pracy jako bezrobotna.8



Tak



Nie

7

Przykładem takiego uczestnika może być osoba z wykształceniem na poziomie ISCED 0 (przez co należy rozumieć brak ukończenia
poziomu co najmniej ISCED 1) i jest poza wiekiem typowym dla ukończenia poziomu ISCED 1 (w przypadku osób objętych reformą edukacji
przeprowadzoną w 2017 r. – poza wiekiem typowym dla ukończenia poziomu ISCED 2). Innym przykładem uczestników, których należy
wykazać we wskaźniku są byli więźniowie, narkomani itp. W przypadku, kiedy dana osoba zostaje uznana za znajdującą się w niekorzystnej
sytuacji (np. z ww. powodu wykształcenia) jest jednocześnie np. osobą z niepełnosprawnościami, należy ją wykazać w obu wskaźnikach
(dot. niepełnosprawności oraz niekorzystnej sytuacji).
8
Osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna), np. studenci studiów stacjonarnych
uznawani są za osoby bierne zawodowo. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana
opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), uznawane są za bierne
zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo).
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Oświadczam, że jestem osobą bezrobotną
Tzn. jestem:
a) Osobą pozostającą bez pracy, gotową do jej podjęcia i aktywnie
poszukującą zatrudnienia.

Oświadczam, że jestem zarejestrowany/a w urzędzie pracy jako osoba
bezrobotna.



Tak



Nie

Tak, dołączam
zaświadczenie
z Urzędu Pracy.


Nie



Tak



Nie

Oświadczam, że jestem osobą z kategorii NEET.
Osoba młoda w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki:
1. nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo),
2. nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie
stacjonarnym* albo zaniedbuje obowiązek szkolny lub nauki**),
3. nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających
na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i
kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania
pracy; w procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym
idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała
ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków
publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).
* Kształcenie formalne w trybie stacjonarnym rozumiane jest jako kształcenie
w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół
ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie
studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym.
**Zaniedbywanie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć
jako niespełnienie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki zgodnie z
zapisami art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.
U. 2017 poz. 59), tj., jako nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego
miesiąca na co najmniej 50%:
 1) dni zajęć w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole
podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole
podstawowej, szkole ponadpodstawowej lub placówce;
 2) zajęć w przypadku spełniania obowiązku nauki w sposób określony w
art. 36 ust. 9 pkt 2 ww. ustawy i w przepisach wydanych na podstawie
art. 36 ust. 16 ww. ustawy.
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Oświadczam, że jestem osobą długotrwale bezrobotną.
Tzn.
a) Mam 25 lat lub mniej i jestem bezrobotny/a nieprzerwanie od
ponad 6 miesięcy.
b) Mam 25 lat lub więcej i jestem bezrobotny/a nieprzerwanie od
ponad 12 miesięcy.

Oświadczam, że pracuję na umowę krótkoterminową.



Tzn. pracuję na umowę na czas określony, który upływa w okresie realizacji
projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy.



Tak



Nie

Tak, dołączam
zaświadczenie
od pracodawcy.




Nie

Tak, dołączam
zaświadczenie
od pracodawcy.

Oświadczam, że pracuję na umowę zlecenie lub o dzieło.
 Nie

Oświadczam, że jestem osobą ubogą pracującą.
Tzn.
a) moje zarobki nie przekraczają najniższej krajowej (2.250zł brutto).
b) Jestem osobą zamieszkującą w gospodarstwie domowym,
w którym dochody przypadające na jedna osobę (bez dodatków
socjalnych) nie przekraczają kwoty 528zł/brutto.
Oświadczam, że jestem reemigrantem.
Tzn.
a) jestem osobą, która przebywała za granicą Polski nie krócej niż
6 miesięcy (nieprzerwanie) i zamierzam wrócić do kraju i podjąć
zatrudnienie na jego terytorium.
b) Jestem osobą, która przebywała za granicą Polski nieprzerwanie
6 miesięcy i przebywam na terenie kraju nie dłużej niż 6 miesięcy
przed przystąpieniem do projektu; deklaruję chęć podjęcia
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na terytorium Polski.

 Tak



Nie



Tak



Nie
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Oświadczam, że jestem osobą odchodzącą z rolnictwa lub członkiem
rodziny osoby odchodzącej z rolnictwa.



Tak

Tzn. podlegam ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu
w KRUS
i zamierzam podjąć zatrudnienie lub inną działalność pozarolniczą, objęta
obowiązkiem ubezpieczenia społecznego w ZUS.



Nie



Tak



Nie



Tak



Nie

Oświadczam, że wg. KC zamieszkuję na terenie miasta tracącego funkcje
społeczno-gospodarcze.
Miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze w województwie
mazowieckim: Ostrołęka, Radom, Ostrów Mazowiecka, Ciechanów,
Gostynin, Pułtusk, Kozienice, Sierpc.
Oświadczam, że wg. KC zamieszkuję obszar województwa
mazowieckiego, który został objęty Lokalnym Programem Rewitalizacji.9

Zostałem/am pouczona/y o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233§1 Kodeksu
karnego przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań
i oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie powyżej informacje są prawdziwe
i kompletne. Przyjmuję do wiadomości, że informacje te mogą ulegać weryfikacji przez
upoważnione instytucje (np. urzędy kontroli skarbowej), na podstawie krajowych rejestrów
(np. rejestr ZUS, rejestr PUP) pod względem ich zgodności z prawdą.
9

Aktualny wykaz programów rewitalizacji znajduje się na stronie https://www.funduszedlamazowsza.eu/rewitalizacja/ i obejmuje: LPR
gminy Teresin na lata 2016-2023, LPR Miasta Ciechanów na lata 2005-2023, LPR Miasta Brwinowa na lata 2016-2023, LPR Miasta
Węgrowa do roku 2020 (z perspektywą do 2023 r.), LPR miasta Grodzisk Mazowiecki 2014-2020 (aktualizacja), Lokalny Programy
Rewitalizacji Miasta Sierpca, z perspektywą do 2025 r., Lokalnego programu rewitalizacji dla Gminy Miasto Sochaczew na lata 2017-2023,
LPR Gminy Błonie do roku 2023 , LPR dla Gminy Myszyniec na lata 2016 – 2023, LPR dla Gminy Białobrzegi na lata 2016-2021, LPR Gminy
Cegłów na lata 2015-2023, LPR Gminy Czernice Borowe na lata 2017-2023, LPR Gminy Jastrząb na lata 2016-2023, LPR miasta Kozienice na
lata 2016-2022, LPR dla Gminy Maciejowice na lata 2016-2023 , LPR Miasta Siedlce na lata 2016-2020, LPR Gminy Stanisławów na lata
2016 – 2023, LPR Gminy Stara Biała na lata 2017-2020, LPR Gminy Warka na lata 2016-2023, LPR Gminy Wierzbica na lata 2016-2023 , LPR
dla Miasta Ząbki na lata 2016-2023, LPR miasta Zwoleń na lata 2016 – 2023, LPR Gminy Przasnysz na lata 2017 - 2023, LPR Gminy Stoczek
na lata 2017-2023, LPR Gminy i Miasta Grójec na lata 2017-2023, LPR Gminy Łochów na lata 2016-2022, LPR dla Gminy Odrzywół do roku
2023, LPR dla miasta Zielonka na lata 2016 – 2022, LPR Gminy Miejskiej Legionowo do roku 2023, LPR dla Gminy Michałowice na lata
2016-2023, LPR dla Gminy Ożarów Mazowiecki na lata 2016-2023, LPR Gminy Dobre na lata 2017-2023, LPR Gminy Góra Kalwaria, LPR dla
Gminy Łomianki na lata 2017-2023, LPR dla Gminy Latowicz na lata 2016-2023, LPR Gminy Poświętne 2016 - 2023, LPR dla Gminy
Czerwińsk nad Wisłą 2016-2020, LPR dla Gminy Szreńsk na lata 2016 – 2023, LPR Miasta Garwolin na lata 2016-2023, LPR dla Gminy
Wodynie, LPR Gminy Miasto Marki na lata 2016-2023, Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Otwocka na lata 2016-2023,
LPR Gminy Leoncin na lata 2016-2020, LPR dla Gminy Sobolew na lata 2016-2022, LPR Miasta Kobyłka "Ludzie-Przestrzeń-Działanie", LPR
dla Gminy Sochaczew na lata 2017-2023, LPR Gminy Grudusk na lata 2017-2023, LPR dla Gminy Jakubów na lata 2017-2023, LPR dla
Gminy Tłuszcz na lata 2018-2023, LPR Gminy Wyszków na lata 2018-2023, LPR dla Gminy Wiskitki do roku 2023 roku, LPR Gminy i Miasta
Wyszogród na lata 2018-2023.
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Ja niżej podpisana/y oświadczam, że:
1. Zapoznałam/em się z zasadami rekrutacji oraz udziału w projekcie „INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ”
zawartymi w Regulaminie projektu, akceptuję wszystkie postanowienia ww. Regulaminu oraz
spełniam kryteria uczestnictwa w projekcie określone w Regulaminie.
2. Zostałam/em poinformowana/y, że projekt finansowany jest przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I – Osoby młode na rynku
pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 –
Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
3. Wyrażam wolę dobrowolnego uczestnictwa w projekcie „INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ” oraz zgodę
na udział w postępowaniu rekrutacyjnym.
4. Akceptuję fakt, że złożenie przeze mnie formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne
z zakwalifikowaniem do projektu. W przypadku nie zakwalifikowania się do udziału w projekcie nie
będę wnosił/a żadnych roszczeń ani zastrzeżeń do realizatorów: Lubelskiej Szkoły Biznesu Sp. z o.o.
Fundacji Rozwoju KUL– Lidera Projektu i Pretender Adrian Wronka – Partnera Projektu.
5. Deklaruję uczestnictwo we wszystkich formach wsparcia w projekcie, równocześnie zobowiązuję
się, iż w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie niezwłocznie poinformuję o tym fakcie
realizatorów czyli Lubelską Szkołę Biznesu Sp. z o.o. Fundacji Rozwoju KUL– Lidera Projektu oraz
Pretender Adrian Wronka – Partnera Projektu.
6. Deklaruję uczestnictwo w badaniach ankietowych oraz ewaluacyjnych na potrzeby projektu.
7. Zostałem poinformowana/y o możliwości odmowy podania danych wrażliwych dotyczących mojego
statusu społecznego (niepełnosprawności, przynależności narodowej lub etnicznej, faktu bycia
migrantem, osobą obcego pochodzenia lub pozostawania w niekorzystnej sytuacji społecznej).
8. Zobowiązuję się do natychmiastowego informowania realizatorów o zmianie danych kontaktowych
wpisanych w Formularzu rekrutacyjnym oraz o zmianie swojej sytuacji zawodowej (np. podjęcie
zatrudnienia).
9. Zobowiązuję się po zakończeniu udziału w projekcie do dostarczenia realizatorom w terminie do
3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie kopii dokumentów potwierdzających osiągnięcie
efektywności zatrudnieniowej (umowa o pracę, wpis do CEIDG).
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10. Zobowiązuję się do przekazania informacji realizatorom Projektu dotyczących mojej sytuacji po
zakończeniu udziału w Projekcie (do 4 tygodni od zakończenia Projektu) i kopii dokumentów
potwierdzających uzyskanie kwalifikacji.
Dodatkowo do formularza dołączam (proszę zaznaczyć „x” jeśli dotyczy):
 Orzeczenie o niepełnosprawności (w tym: orzeczenie lekarza orzeczników ZUS i inne
równoważne orzeczenia, np. KRUS/służby mundurowej/itp., orzeczenie o stanie
zdrowia, opinia lekarska, oświadczenie).
 Zaświadczenie z właściwego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu jako bezrobotny.
 Zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu i jego wymiarze.
 Zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników.
 Oświadczenie opiekuna prawnego małoletniego Uczestnika Projektu.

Obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
Na podstawie przepisów 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,
informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lubelska Szkoła Biznesu Sp. z o.o.
Fundacji Rozwoju KUL, z siedzibą przy ul. Konstantynów 1h, 20-708 Lublin (Lider projektu)
oraz Pretender Adrian Wronka z siedzibą w Łodzi (90-447 Łódź), ul. Piotrkowska 173, lokal
102 (Partner), zwane dalej Podmiotami.
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu procesu rekrutacji do
„Inwestycja w przyszłość” i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
3. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c oraz
art. 9 ust. 2 lit. g 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 osobowych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016 r., str. 1), zwanego „RODO”.
4. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, jednak jej brak uniemożliwia wzięcie
udziału w procesie rekrutacji do projektu „Inwestycja w przyszłość”
5. Dane osobowe będą przetwarzanie do czasu cofnięcia zgody (o ile odrębne przepisy prawa
nie stanowią inaczej).
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6. Dostęp do danych osobowych będzie przysługiwał wyłącznie podmiotom realizującym
projekt:
a. Lubelska Szkoła Biznesu sp. z o.o. Fundacji Rozwoju KUL, z siedzibą przy
ul. Konstantynów 1, 20-708 Lublin (Lider projektu),
b. Pretender Adrian Wronka z siedzibą w Łodzi (90-447 Łódź).
7. Przysługuje Pani/ Panu żądnie dostępu do danych osobowych oraz poprawienie danych
osobowych.
8. Ponadto przysługuje Pani/ Panu prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (o ile odrębne przepisy prawa nie stanowią
inaczej), a także prawo do przenoszenia danych.
9. Ponieważ podstawą przetwarzania danych jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda,
informujemy, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie (o ile odrębne przepisy
prawa nie stanowią inaczej).
10. Przysługuje Pani/Panu skarga do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

…………………………………………………………….………………………………………………
(data i czytelny podpis Uczestnika Projektu)
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