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Formularz zgłoszeniowy dla przedstawicieli przedsiębiorców i pracodawców prowadzących działalność gospodarczą  

na terenie powiatów woj. śląskiego dla projektu pozakonkursowego pn.: 

Praca z EURESem – Twoim sukcesem! 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  

Oś Priorytetowa VII regionalny rynek pracy. Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Poddziałanie 

7.1.4 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – projekty 

pozakonkursowe EURES. Nr projektu: RPSL.07.01.04-24-0018/17-00 

 

PROSIMY O WYPEŁNIENIE FORMULARZA DRUKOWANYMI LITERAMI 

 

DANE OSOBOWE: 

 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________  

imię (imiona) 

 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________  

nazwisko 

 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________  

data urodzenia, miejsce urodzenia 

 

 _________________________________________   _________________________________  

PESEL    wiek 

 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________  

poziom wykształcenia (podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne, pomaturalne, wyższe) 

 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________  

kierunek wykształcenia / zawód wyuczony 

 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________  

zawód wykonywany / zajmowane stanowisko 

 

DANE KONTAKTOWE (TELEADRESOWE) UCZESTNIKA PROJEKTU 

 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________  

ulica, nr budynku, nr lokalu 

 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________  

kod pocztowy, miejscowość, miasto/gmina/poczta 

 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________  

powiat, województwo 

 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________  

nr telefony, adres poczty elektronicznej (e-mail) 

 

  _________________________________________________  

        czytelny podpis uczestnika projektu 

 

 

 _____________________________________________   _________________________________________________  

data        miejscowość 
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DANE PRZEDSIEBIORSTWA: 

 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________  

nazwa 

 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________  

forma prawna ( np.: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, sp. z o.o., s.c, s.a, itp.) 

 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________  

typ instytucji (np.: przedsiębiorstwo,  instytucja rynku pracy, sąd, szkoła, jednostka administracji rządowej, itp.) 

 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________  

Typ przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwo, małe przedsiębiorstwo, średnie przedsiębiorstwo, duże przedsiębiorstwo) 

 

 _____________________________________________   _________________________________________________  

NIP       REGON 

 

 

 

DANE KONTAKTOWE (TELEADRESOWE) PRZEDSIĘBIORSTWA/INSTYTUCJI 

 

 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________  

ulica, nr budynku, nr lokalu 

 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________  

kod pocztowy, miejscowość, miasto/gmina/poczta 

 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________  

powiat, województwo 

 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________  

nr telefony, adres poczty elektronicznej (e-mail) 

 

 

 

 

 

 

 

  _________________________________________________  

        czytelny podpis uczestnika projektu 

 

 _____________________________________________   _________________________________________________  

data        miejscowość 
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 

(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679) 

W związku z przystąpieniem do projektu pn. ,,Praca z EURESem – Twoim sukcesem!” przyjmuję do wiadomości, 
iż: 

1. Administratorem moich 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. Przetwarzanie moich 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 Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na 
lata 2014-2020 (RPO WSL 2014-2020) na podstawie:  

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. 
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 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 (Dz. Urz. UE 
L 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.), 

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.) 

3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu pn. ,,Praca z EURESem – 
Twoim sukcesem!”, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, 
monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w 
ramach RPO WSL 2014-2020. 

4. W związku z realizacją projektu przetwarzane będą kategorie danych osobowych zgodne z zakresem z 
Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 
2014-2020. 

5. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Beneficjentowi realizującemu projekt tj. 
Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Katowicach /Zespołowi ds. realizacji projektu pozakonkursowego, ul. 
Kościuszki 30, 40-048 Katowice oraz podmiotom, które na zlecenie Beneficjenta uczestniczą w realizacji 
projektu. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na 
zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjenta.  Moje dane osobowe mogą 
zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, 
Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPO WSL 2014-2020. Dane będą 
także przekazywane do Centralnego Systemu Teleinformatycznego prowadzonego przez ministra 
właściwego do spraw rozwoju regionalnego, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa. 

6. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest 
równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. 

7. W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie przekażę Beneficjentowi dane dotyczące mojego 
statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania 

kwalifikacji lub nabycia kompetencji, potwierdzone stosownym dokumentem. 
8. W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dotyczące mojego statusu na 

rynku pracy, potwierdzone stosownym dokumentem. 
9. Udostępnię informację o swojej sytuacji na rynku pracy firmom badawczym realizującym 

ewaluacje/analizy/ekspertyzy na zlecenie Instytucji Zarządzającej. 
10. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
11. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 
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12. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Regionalnym Programem Operacyjnym 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL 2014-2020) oraz zakończenia archiwizowania 
dokumentacji. 

13. Inspektorem danych osobowych z ramienia Beneficjenta jest Pani Justyna Nowak. Mogę skontaktować się z 

Inspektorem Ochrony Danych Beneficjenta wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: 

iodo@wup-katowice.pl lub adres poczty: Inspektor Danych Osobowych, ul. Kościuszki 30, 40 – 048 

Katowice. 

14. Inspektorem danych osobowych z ramienia Instytucji Zarządzającej jest Zarząd Województwa Śląskiego. 

Mogę skontaktować się Inspektorem Ochrony Danych Instytucji Zarządzającej wysyłając wiadomość na 

adres poczty elektronicznej: daneosobowe@slaskie.pl lub adres poczty: Inspektor Danych Osobowych, ul. 

Ligonia 46, Katowice . 

15. Mam prawo do wniesienia skargi do Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Zarządzającej lub Prezesa Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku podejrzenia naruszenia przepisów o ochronie danych 
osobowych. 

16. Mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, a także do przenoszenia danych. 
 

 

 

  _________________________________________________  

  

          czytelny podpis uczestnika projektu 

 

 

 _____________________________________________   _________________________________________________  

data        miejscowość 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 Niepotrzebne skreślić (wykreśla Beneficjent w zależności od ogłoszonego konkursu). 
 W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna. 
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