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KARTA ZGŁOSZENIOWA
Dane osobowe uczestnika
1

Imię (imiona)

2

Nazwisko

3

Płeć

4

Wiek w chwili przystąpienia do
projektu

5

PESEL

6

Data urodzenia

kobieta

mężczyzna

Dane kontaktowe
7

ulica , nr domu , nr lokalu

8

Obszar

9

Miejscowość i kod pocztowy

10

Województwo

11

Gmina

12

Powiat

13

Numer telefon

14

Adres e-mail

miasto

wieś

Dane dodatkowe
Wykształcenie niższe niż podstawowe
ISCED 0
Podstawowe ISCED 1
Poziom szkoły podstawowej
Gimnazjalne ISCED 2
Poziom szkoły gimnazjalnej
Wykształcenie

15

Ponadgimnazjalne ISCED 3
Poziom szkoły średniej (liceum, technikum, szkoła zawodowa)
Policealne ISCED 4
Wykształcenie na poziomie powyżej szkoły średniej, które jednocześnie
nie jest wykształceniem wyższym
Wyższe ISCED 5-8
Wykształcenie na poziomie szkoły wyższej
Osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędów pracy
(proszę przejść do pyt. 19)
W tym: Osoba długotrwale bezrobotna (nieprzerwanie przez okres
12 miesięcy)

16

Status osoby na rynku pracy w chwili
przystąpienia do projektu

Osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji urzędów pracy
(proszę przejść do pyt. 19)
W tym: Osoba długotrwale bezrobotna(nieprzerwanie przez okres
12 miesięcy)
Osoba bierna zawodowo (proszę przejść do pyt. 19)
Osoba niepracująca i niezarejestrowana w PUP jako bezrobotna

Globalnet Sp. z o.o.
ul. Franciszka Ratajczaka 20/18A,
61-815 Poznań,
tel: +48 61 223 86 02 ,
www.globalnet.com.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego
nr: RPOP.09.03.00-16-0055/16
Otwarta Europa – szkolenia językowe z certfikatem
Osoba pracująca w:
administracji rządowej
administracji samorządowej
dużym przedsiębiorstwie (powyżej 250 pracowników)
MMŚP (mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa zatrudniające do 250
pracowników)
organizacji pozarządowej
Osoba prowadząca działalność na własny rachunek
Inne
17

Wykonywany zawód

18

Pełna nazwa zakładu pracy

19
20
21

Osoba należąca do mniejszości
tak
narodowej lub etnicznej, migrant,
osoba obcego pochodzenia
Osoba bezdomna lub dotknięta
wykluczeniem z dostępu do mieszkań tak
Osoba z niepełnosprawnościami
Osoba przebywająca w
gospodarstwie domowym bez osób
pracujących (nikt w całym gosp.
domowym nie pracuje)

tak

odmowa podania informacji

nie

nie
odmowa podania informacji

nie

tak

nie

tak

nie

tak

nie

22
W tym: w gospodarstwie domowym z
dziećmi pozostającymi na utrzymaniu

23

24

Osoba żyjąca w gospodarstwie
składającym się z jednej osoby
dorosłej i dzieci pozostających na
utrzymaniu

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji
społecznej (innej niż wymienione
tak
odmowa podania informacji
powyżej)
Dane dotyczące wsparcia

25

Zgłaszam się na kurs

26

Zgłaszam się na poziom

nie

język angielski (120 h zajęć)
Podstawowy (nigdy nie uczyłem/am się języka)
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Test kwalifikacyjny
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Niniejszym oświadczam, że ww. dane są zgodne z prawdą.
Wypełnienie karty zgłoszeniowej i jej podpisanie, złożenie odpowiednich załączników oznacza deklarację
uczestnictwa w projekcie oraz akceptację Regulaminu Projektu.
Wyrażam zgodę na uczestnictwo w projekcie i oświadczam, że zostałem poinformowany o współfinansowaniu
projektu „Otwarta Europa – szkolenia językowe z certyfikatem” przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Działanie 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego.
Zobowiązuję się do przestrzegania regulaminu projektu, postanowień Umowy szkoleniowej, obecności na
zajęciach w wyznaczonych terminach, wypełniania testów i ankiet oraz podpisywania list obecności.
Jestem świadom odpowiedzialności za składanie nieprawdziwych danych w Karcie Zgłoszeniowej, Umowie
szkoleniowej oraz wszystkich zaświadczeniach/oświadczeniach na podstawie których zostaje zakwalifikowany
do udziału w projekcie.

.................................................
Miejscowość, data
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....................................................................
czytelny podpis uczestnika
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE
DANYCH OSOBOWYCH
W związku z przystąpieniem do projektu pn. Otwarta Europa – szkolenia językowe z certyfikatem, oświadczam że
przyjmuję do wiadomości, iż:
1) administratorem moich danych osobowych w odniesieniu do zbioru centralny system teleinformatyczny
wspierający realizację programów operacyjnych jest Minister Inwestycji i Rozwoju, z siedzibą w
Warszawie, przy Pl. Trzech Krzyży 3/5;
2) administratorem moich danych osobowych w odniesieniu do zbioru Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 jest Marszałek Województwa Opolskiego z siedzibą
w Opolu 45-082, ul. Piastowska 14, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego,
3) podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 6 ust.1 lit. A i e 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 (Dz. U. UE. L. 2016.119.1) oraz art.23 ust.1 pkt 2 lub art.27
ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. 2016r r. poz.922 z
późn. Zm.)- dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego 2014-2020 na podstawie:
w odniesieniu do zbioru Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020:
a)

art. 54 ust. 2, art. 59 ust. 1, art. 65, art. 74 ust 1 i 3, art. 115, art. 122 , art. 125 ust. 2. lit d), oraz art.
125 ust 4 lit a), art. 125 ust 5 i 6 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 oraz jego załącznikiem XIII (Kryteria desygnacji) - punkt 3.A.iv;

b) art. 5 oraz art. 19 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia
17
grudnia
2013
r.
w
sprawie
Europejskiego
Funduszu
Społecznego
i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 wraz z załącznikiem I i II do tego
rozporządzenia;
c)

art. 9 ust. 2, art. 22, 23, 24 i 26 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w
zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2014 poz.
1146 ze zm.);

W odniesieniu do zbioru centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych:
a)

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 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 uchylające Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006;
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b)

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w
sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego Rozporządzenie Rady (WE) nr
1081/2006;

c)

rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r.
ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (EU) 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;

d)

ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 poz. 1146 ze zm.);

4) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu Otwarta Europa – szkolenia
językowe z certyfikatem , w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia
wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjnopromocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020
(RPO WO);
5) moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Zarządzającej - Marszałek
Województwa Opolskiego, mający siedzibę przy ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, beneficjentowi
realizującemu projekt - Globalnet Sp. z o.o. ul. Franciszka Ratajczaka 20/18a, 61-815 Poznań oraz
podmiotom,
które
na
zlecenie
beneficjenta
uczestniczą
w realizacji
projektu
………………………………………………………………………………… ………………………………………………. (nazwa i adres ww.
podmiotów). Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom badawczym realizującym badanie
ewaluacyjne na zlecenie Powierzającego, Instytucji Zarządzającej lub innego podmiotu który zawarł
porozumienie z Powierzającym lub Instytucją Zarządzającą na realizację ewaluacji. Moje dane osobowe
mogą zostać również udostępnione specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Powierzającego lub
Instytucji Zarządzającej kontrole w ramach RPO WO;
6) dane osobowe będą przechowywane przez okres ustalony na podstawie przyjętego w Instytucji
Zarządzającej Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt i wskazanych w nim kategorii archiwalnych spraw.
7) Podanie danych jest wymogiem ustawowym, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem
możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu;
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;
9) w ciągu 12 miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej przekażę informację o liczbie utworzonych
1
miejscach pracy .
10) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
Dodatkowo informuje się o przysługujących prawach w zakresie przetwarzania danych osobowych na podstawie
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 (Dz. U. EE. L. 2016.119.1):
-wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
-cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
- żądania od administratora dostępu do danych osobowych w zakresie danych dotyczących składającego niniejsze
oświadczenie w tym ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
1

Dotyczy przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.
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- prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
- prawie do przeniesienia danych osobowych.

…………………………………………..
MIEJSCOWOŚĆ I DATA
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………………………………………………………………………
CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
Oświadczam, iż spełniam warunki kwalifikujące mnie do udziału w projekcie pt: „Otwarta Europa – szkolenia
językowe z certfikatem”tj:


Jestem osobą dorosłą w wieku 18 lat lub więcej i z własnej inicjatywy jestem zainteresowana/y
wsparciem - nabyciem uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kwalifikacji - szkoleniami z
języka obcego (w związku z luką kompetencyjną w zakresie języków obcych). Jestem osobą znajdującą
się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, w tym osobą wykazującą największą lukę kompetencyjną w
zakresie kompetencji i umiejętności dotyczących obszaru projektu.



Uczę się, pracuję lub zamieszkuje na obszarze jednego z powiatów województwa opolskiego w
rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (prosimy zaznaczyć „X” odpowiedni kwadrat):
Brzeski
Głubczycki
Kędzierzyńsko-Kozielski
Kluczborski
Krapkowicki
Namysłowski
Nyski
Oleski
Prudnicki
Strzelecki
Opolski- tylko gminy wiejskie lub miejsko-wiejskie



Jestem osobą należącą do jednej/i/lub więcej z poniższych grup. Każda zgłaszająca się osoba musi
wybrać przynajmniej jedno kryterium (prosimy zaznaczyć „X” odpowiedni kwadrat) – wybrane pozycje
muszą być zgodne z KARTĄ ZGŁOSZENIOWĄ.

o



Osoby, które ukończyły 50 rok życia,
Osoby z wykształceniem co najwyżej Ponadgimnazjalnym ISCED 3 - Poziom szkoły średniej
(liceum, technikum, szkoła zawodowa),

Osoby zamieszkujące tereny wiejskie (prosimy zaznaczyć „X” przy odpowiedniej gminie) – wybrane
powiaty i gminy muszą być zgodne z KARTĄ ZGŁOSZENIOWĄ.

Powiat
Brzeski

Gmina
Skarbimierz
Grodków
Lewin Brzeski
Lubsza
Olszanka

Głubczycki

Baborów
Branice
Głubczyce
Kietrz
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Olszanka
Olszanka
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Kędzierzyńsko - Kozielski

Kluczborski

Bierawa
Cisek
Pawłowiczki
Polska Cerkiew
Reńska Wieś
Byczyna
Lasowice Wielkie
Wołczyn

Krapkowicki

Gogolin
Strzeleczki
Walce

Namysłowski

Domaszowice
Namysłów
Pokój
Świerczów
Wilków

Nyski

Głuchołazy
Kamiennik
Korfantów
Łambinowice
Nysa
Otmuchów
Paczków
Pakosławice
Skoroszyce
Dobrodzień
Gorzów Śląski
Olesno
Praszka
Radłów
Rudniki
Zębowice

Oleski

Opolski
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Chrząstowice
Dąbrowa
Dobrzeń Wielki
Komprachcice
Łubniany
Murów
Niemodlin
Ozimek
Popielów
Prószków
Tarnów Opolski
Tułowice
Turawa
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Prudnicki

Biała
Głogówek
Lubrza

Strzelecki

Izbicko
Jemielnica
Kolonowskie
Leśnica
Strzelce Opolskie
Ujazd

Wyrażam zgodę na uczestnictwo w projekcie i oświadczam, że zostałem poinformowany o współfinansowaniu
projektu „Otwarta Europa – szkolenia językowe z certfikatem” przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa
Opolskiego na lata 2014-2020 . Działanie 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego.
Zobowiązuję się do przestrzegania regulaminu projektu, postanowień Umowy szkoleniowej, obecności na
zajęciach w wyznaczonych terminach, wypełniania testów i ankiet oraz podpisywania list obecności.
Jestem świadom odpowiedzialności za składanie nieprawdziwych danych w Karcie Zgłoszeniowej, Umowie
szkoleniowej oraz wszystkich oświadczeniach na podstawie których zostaje zakwalifikowany do udziału w
projekcie.

…………………………………………..
MIEJSCOWOŚĆ I DATA
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………………………………………………………………………
CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU

