
                                

 

 

         Zał. Nr 1            

                   

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

dla uczestników bezpłatnych szkoleń pn. „Ja w internecie - Program szkoleniowy  

w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych " 

 

Zgłoszenia można dostarczyć osobiście lub pocztą tradycyjną do Urzędu Gminy w Kazimierzu 

Biskupim, ul. Plac Wolności 1, 62-530 Kazimierz Biskupi (pokój nr 12) lub wysłać na adres: 

kazimierzbiskupi@kazimierz-biskupi.pl 

 

1. Dane uczestnika: 

Imię i nazwisko  

Data urodzenia:  

Wiek    25 - 34 lata*,    35 - 43 lata*,    44 – 64 lata*,   powyżej 65 lat*  

PESEL  

Wykształcenie Podstawowe* Zawodowe* Średnie* Wyższe* 

Płeć Kobieta  / Mężczyzna * 

Rodzaj uczestnika Indywidualny 

Nawa instytucji Legalna Kultura 

Adres zamieszkania 

Ulica  Nr domu  

i lokalu 
 

Miejscowość  Kod pocztowy   Poczta  

Gmina  Powiat  Województwo  

Kraj  

Dane kontaktowe 

Telefon  Adres e-mail  

Posiadam orzeczenie o niepełnosprawności TAK /NIE* 

Jestem osobą niepełnosprawną ze specjalnymi 

potrzebami szkoleniowymi 

TAK* 

 potrzeby to……………………………………………… 

(proszę wypisać) 

NIE* 

*należy zaznaczyć właściwą odpowiedz  
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2. Wybrane szkolenie (należy wstawić znak „X” przy preferowanym szkoleniu. Każda osoba może wybrać jeden 

rodzaj szkolenia. 

 
Rodzic w Internecie  
Moje finanse i transakcje w sieci  
Działanie w sieciach społecznościowych  
Tworzę własna stronę internetową (blog)  
Kultura w sieci  
Mój biznes w sieci  
Rolnik w sieci  

 
3. Preferowane dni i godziny szkoleń (zaznaczyć wpisując „X”  

w odpowiedni kwadracik) 

 

W tygodniu od poniedziałku do piątku (2 dni szkoleniowe)  

       w godz. 16.00 – 22.00 lub 14.00 do 20.00.  

 

W dwie kolejne soboty (2 dni szkoleniowe): w godz. 9.00 – 15.00. 

 

W dwie kolejne soboty (2 dni szkoleniowe): w godz. 14.00 – 20.00. 

 
 

Oświadczenia: 

1. Zobowiązuję się do przedłożenia wszelkich informacji, dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do 

prawidłowej realizacji projektu „Ja w internecie - Program szkoleniowy w zakresie rozwoju 

kompetencji cyfrowych”. 

2. Przyjmuję do wiadomości, że złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest jednoznaczne 

z zakwalifikowaniem do udziału w szkoleniu.  

3. Wyrażam wolę dobrowolnego uczestnictwa (z własnej inicjatywy) w projekcie „Ja w internecie - 
Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych ” oraz zgodę na udział  

w postępowaniu rekrutacyjnym. 

4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie niezwłocznie poinformuję o tym fakcie 

Organizatora. 

5. Deklaruję uczestnictwo w badaniach ankietowych oraz ewaluacyjnych na potrzeby Projektu. 

 

………………………………….    …………………………………. 

                     (miejscowość i data)                                                                                    (czytelny podpis) 
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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH WRAŻLIWYCH ODBIORCY OSTATECZNEGO 

W związku z przystąpieniem do projektu pn. Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju 

kompetencji cyfrowych oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 

 

1. Administratorem moich danych osobowych jest Minister Rozwoju pełniący funkcję Instytucji 

Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, mający siedzibę przy Pl. 

Trzech Krzyży, 00-507 Warszawa. 

2. Przetwarzanie przekazanych danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa 

art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

– dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 

(POPC) na podstawie:  

1) w odniesieniu do zbioru „Program Operacyjny Polska Cyfrowa”: 

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 

Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 

20.12.2013, str. 320, z późn. zm.), 

b) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. 

ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych 

informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a 

instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 

30.09.2014, str. 1), 

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

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.); 

2) w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów 

operacyjnych”:  

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
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ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 

Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, 

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

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.), 

c) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. 

ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji  

określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między 

beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi  

(Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1).Moje dane osobowe wrażliwe będą przetwarzane wyłącznie 

 w celu realizacji projektu Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji 

cyfrowych, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, 

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

promocyjnych w ramach POPC. 

3. Moje dane osobowe wrażliwe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – Centrum 

Projektów Polska Cyfrowa (ul. Spokojna 13A, 01-044 Warszawa), beneficjentowi realizującemu projekt - 

Fundacja Legalna Kultura z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 84/92 lok. 121, 00-514 Warszawa 

oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu – Gmina Kazimierz 

Biskupi/Urząd Gminy Kazimierz Biskupi, ul. Plac Wolności 1, 62-530 Kazimierz Biskupi. Moje dane 

osobowe wrażliwe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie 

Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. Moje dane osobowe wrażliwe mogą zostać 

również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Powierzającego, Instytucji 

Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach POPC. 

4. Podanie danych osobowych wrażliwych jest dobrowolne. 

5. Przekazane dane osobowe wrażliwe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

6. Przekazane dane osobowe wrażliwe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

7. Przekazane dane osobowe wrażliwe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego 

Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji. 

8. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

9. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania. 

 

 

 

………………………………….    …………………………………. 

                     (miejscowość i data)                                                                                    (czytelny podpis)  
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