
 

 
Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) 
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ul. Chemików 39 

43-150 Bieruń 

tel. (32) 216 16 35 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 

 „Uniwersytet NIEpotworny” 

 
Udział w projekcie jest bezpłatny. Osoby, które zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie 

i zgłoszą chęć uczestnictwa w nim, będą brały udział w wybranych zajęciach. 

Prosimy o czytelne wypełnienie ankiety rekrutacyjnej (drukowanymi literami) oraz o podpis 

w wyznaczonym miejscu. 

1. Nazwisko  
2. Imię / Imiona  
3. Płeć (proszę zaznaczyć „x” odpowiednie)        K                     M 
4. PESEL  
5. Data i miejsce urodzenia  
6. Miejsce zamieszkania / dane kontaktowe ul. ……………………………………..… 

nr domu / mieszk. ……….… / ………..... 

kod pocztowy ……………………...……. 

Miejscowość …………………………..… 

7. Powiat  
8. Województwo  
9. Obszar zamieszkania miejski / wiejski

*
 

(proszę wpisać odpowiednie) 
 

10. Telefon kontaktowy  
11. Adres e-mail  
12. Przynależność do mniejszości narodowej 

lub etnicznej, migrant, osoba obcego 

pochodzenia (proszę zaznaczyć „x” 

odpowiednie) 

       TAK                NIE 

13. Osoba bezdomna lub dotknięta 

wykluczeniem z dostępu do mieszkań 

(proszę zaznaczyć „x” odpowiednie) 
       TAK                NIE 

14. Osoba z niepełnosprawnościami (proszę 

zaznaczyć „x” odpowiednie) 
       TAK                NIE 

15. Osoba przebywająca w gospodarstwie 

domowym bez osób pracujących (proszę 

zaznaczyć „x” odpowiednie) 
       TAK                NIE 

16. w tym: Osoba przebywająca 

w gospodarstwie domowym bez osób 

pracujących - w tym: w gospodarstwie 

domowym z dziećmi pozostającymi na 

utrzymaniu (proszę zaznaczyć „x” 

odpowiednie, jeśli w poz. 15 zaznaczono 

TAK) 

       TAK                NIE 
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17. Osoba żyjąca w gospodarstwie 

składającym się z jednej osoby dorosłej 

i dzieci pozostających na utrzymaniu 
       TAK                NIE 

18. Osoba w innej niekorzystnej sytuacji 

społecznej (innej niż wymienione) 
       TAK                NIE 

19. Data rozpoczęcia udziału w projekcie 

(data pierwszych zajęć) 
 

20. Data zakończenia udziału w projekcie 

(data ostatnich zajęć) 
 

21. ZAJĘCIA 

 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 
 

 
* Obszar miejski to obszar położony w granicach administracyjnych miast. 

Obszar wiejski powinien być rozumiany zgodnie z definicję Głównego Urzędu Statystycznego, która opiera się 

na podziale jednostek administracyjnych zastosowanym w rejestrze TERYT. Według GUS, obszarami wiejskimi 

są tereny położone poza granicami administracyjnymi miast - obszary gmin wiejskich oraz część wiejska (leżąca 

poza miastem) gminy miejsko – wiejskiej. Wyodrębnienie części wiejskiej w ramach gminy miejsko – wiejskiej 

możliwe jest dzięki odrębnemu identyfikatorowi terytorialnemu. 
 

 

 

 

 

 

 

……………………………                                               
Data i podpis rodzica / prawnego 

opiekuna uczestnika projektu 
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 

 

 
W związku z przystąpieniem mojego dziecka / podopiecznego ………………………………………… 

do Projektu pn. – „Uniwersytet NIEpotworny” realizowanego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) przyjmuję 

do wiadomości, iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego pełniący funkcję 

Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 

2014-2020 (RPO WSL 2014-2020), mający siedzibę przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice; 

2. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obowiązków związanych z realizacją 

projektu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia, 

monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-

promocyjnych w ramach RPO WSL 2014-2020; 

3. Podanie danych uczestnika projektu jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa 

w projekcie. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia 

w ramach projektu; 

4. Dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020. W odniesieniu do zbioru „Dane uczestników projektów RPO WSL 

na lata 2014-2020” podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 

2 oraz art. 27 ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) w powiązaniu z aktami prawnymi, w tym: 

a) Rozporządzeniem 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 ma 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; 

b) Rozporządzeniem 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; 

c) Ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1146 z późn. 

zm.); 

5. Dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Beneficjentowi realizującemu projekt – 

Miasto Bieruń, ul. Rynek 14; 43-150 Bieruń oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta 

uczestniczą w realizacji projektu – Bieruńskie Centrum Usług, ul. Chemików 39; 43-150 

Bieruń; 

6. Dane osobowe mogą zostać powierzone do przetwarzania podmiotom realizującym badania 

ewaluacyjne lub inne działania związane z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na zlecenie instytucji Koordynującej, Instytucji 

Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjenta; 

7. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie 

przepisów prawa. Dane będą także przekazywane do Centrum Systemu Teleinformatycznego 

prowadzonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa; 
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8. 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, potwierdzone stosownym dokumentem; 

9. W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu 

na rynku pracy, potwierdzone stosownym dokumentem; 

10. Udostępnię informację o swojej sytuacji na rynku pracy firmom badawczym realizującym 

ewaluację/analizy/ekspertyzy na zlecenie Instytucji Koordynującej, Instytucji Zarządzającej, 

Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjenta; 

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

 

 

 

 

……………….……      .……………….………..…............ 
Miejscowość i data             Czytelny podpis rodzica / prawnego opiekuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) 

„Uniwersytet NIEpotworny”  

 

Bieruńskie Centrum Usług 

ul. Chemików 39 

43-150 Bieruń 

tel. (32) 216 16 35 

 

Bieruń, dnia ........................... 

 

 

………………………………….. 
Imię i nazwisko dziecka / podopiecznego 

 

 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 

Ja, niżej podpisana/y, deklaruję udział mojego dziecka / podopiecznego w projekcie 

pn. „Uniwersytet NIEpotworny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) którego Beneficjentem jest Miasto 

Bieruń, a realizatorem – Bieruńskie Centrum Usług. 

Oświadczam, że moje dziecko / podopieczny spełnia kryteria kwalifikowalności 

uprawniające do udziału w Projekcie. Zostałam/łem poinformowana/y, że uczestniczę 

w projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Zostałam pouczona/y o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych                

z prawdą. 

 

 

 

                    …………………………… 
        Podpis rodzica / prawnego opiekuna 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 


